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اليتألجامعة/ردشالبخيتمدنانمحمدالدكعورا،صتارب!لم:اضاعة

وهيالخطورةمنكبيرةدرجةعلىفرضيةيزكدانالكتابهذايحاول

النحومنمقترضْأوْمستعارْالعربيْاللغريوالفكرالعرلىالنحران

الكتابهذاأنالمرءيؤكدأنيمكنولهذا،اليرنانيوالم!نطقوالفلسفةاليوناني

القوانيناكت!شافإلىيحعىالذيالعامْاللغةعلمحقلْفييندرجلا

اللغةعلمإطارْفييندرجلاكما.المتعددةاللغاتفيالمتحكمةاثمتركة

اووالتأثرالتأثيرفييبحثالذيالعلموهرالمقارنْاللغةعلماوْالتقابليْ

القاصمالىالوصرلبهدف،المتنرعةاللغويةالأنظمةبينالتفاعلاو،التابه

اثمتركة.القراصماو

منالكثيرإثارةإلىتدعربل،غرل!ةهذهالمؤلفمحاولةتبدوولهذا

العرد!النحرأنيرىانهعرفناإذاشماولا،المشروعةوالتساؤلاتالآسثلة

التوضيحيةأمثلتهوحتىومصطلحاتهومنطلقاتهومفاهيمهومبادئهاصرلهفي

تمتالتيالترجماتطريق)عنمباشردثكلاليونانمنمقترضأومأخوذ

منعديدةوسائططريقعنمباشروغير(الهجريا)خالثالقرنمنبدءأ

علىالسابقةالقرونفيمتثرةكانتالتي،الهيلينيةوالثقافيةالسريانيةاهمها

تأثير،:عباراتيس!تخدملاالمزلفانويلاحظ!!اليونانيةْمنالترجمةعصر

مثل:منعاراتاصتخداممنيكثرنراهبل،استلهام،تمثيل،تافاعل،تأثر

المزفييصلوحتى،...لحرفيةترجمةمأخوذ،مست!عار،تقليد،،اقتراض

وأكامضةعباراتوينثرأحياناَ،مراوغةلغةباستخداميقرمهدفهإلى

منأكثرتحتملوجملمبتررةإقتباساتإلىأحيانأيلجأقدكما،متناتضة

.إ!تأهـلل

الملاحظاتصتؤكدهماوهو،صحيحأنهواعتقد-تقدمماصحواذا
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إلىتحتاجيرنانيةْعناصرفعبارةْالدقةتعرزهالكتابعنوانف!ن-الآتية

.!!مراجعة

النحرانفيالمتمثلةالتاليةالهامةالحقيقةتأكيدبضرورةالمرءويثعر

اقدم-جداَقديمالعربيفالنحر.آخرشيءالعرلصالنحووعلمضيءالعرلى

ضاملنظامفيهامتكوينيعنحسروهر-السنينبآلآفالقيسءامريضعرمن

اكتثاتمحاولةفهرالعربيالنحرعلمأما.العربيةاللغةنظامهوومعقد

اختراعها.لاالنظامهذاقرانين

اللغريةالأنظمةبينوالتأثرالتأثيرينفيأنعاقلإنمانيستطيعولا

التافاعلاووالتأثرالتأثيرلكن(تديمةظاهرةوالمعربالدخيل)ظاهرةاتمعددة

طرحبضرورةيشعرالمرءفإنولهذا.تمامأآخرشيءوالن!خوالتقليدضيء

التالي:الملحالؤال

فيالحرليالحقلعنابداعةسمهايةنَفْيالمزلفمحاولةتيهمهلى

يبنالصراعتأجبجفيتهمام؟وتعميقهالحضاراتببنالحواراصتعادة

.!!؟الحخ!ارات

موجزبتعليقوسأكتفيالكتابعلىالتالةالملاحظاتتسجيلويمكن

تعل!يق:إلىيحتاجلامعظمهالأنبعفها،على

العرلية:اللفةثراصةليبشيءبسهموالمالعربأولأ:

ْ:صالمؤلفيقول riعلىيبعثوبثكلنقرأأنحقأالمحبطلمنإنه

للغةدراستهمفيبضيءيسهمرالميبدوفيماالعربأنبالنرابةمتمنحو

والفلكالرياضياتفيوتحياتهمالجليلةداضافاتهمب!سهاماتهممقارنة

.!!الطبيعيْوالتاريخوالطبوالفبزياء
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بعدها:وما2صاملمةد!ثولللأميأ:

وحده،المشائيالمنطقويس،ايرنانيالمنطقأنهيهناْوأطروحت!نا

العرلى،اللغويالتفكيرتاريخفيدوراَحقاَأدتتدأيضاَ،والرواقيبل

التاصعالقرنينابانوذلك،متأخرةأوقاتفيالايحدثلمذلكولكن

بغدادْإلىالعرليةاللغةمركزنفلحبن(الهجرينوالرابع)الئالثوالعاضر

بصررةالعرلصالنحوعلمبداباتعلىاهتمامهيركزالمؤلفلكن

مباضرة:يفصولهذاقيل،بعدسيتضحماوهر-واضحة

مباشرةباتصالاتالعربيالنحربداياتتتصف،ثانيةناحيةومنْ

فتحتالتيالهيييةالبلادفيالنحروكذلكالحيةاليرنالةبالث!قافةوضخصية

علمنظريةعناصرمنكثيراَأنالمبكرالزمنهذافيونعتقدثمْحديثاَ!،

والكلمات،(Paradim)معينةلكلمةالمصرفاتبقائمةالمتعلقةوخاصة،اللفة

بدأواالذينالعرباباحثينبواسطةاليونانيةاللغةمناستعميرتقد،التقت

علميةْبصررةلنتهميصفون

:هالالزاضبهاه!كررمحبارةا!سةمن3صوسبفلالثا:

المشرىحذاالأخرىاللغاتمن.الاقتراضدراسةْوصلتولقد.

منالاقتراضْبدراصةْمنهجةعلاقةلهايكونربماانهحتىالحقلهذافي

العرييةهإلىاليرناية

ا!ا!ق:وليوالمراوعبروالنعمبئم/الموضومحبابراصطناعرابعأ:

فياليونانيالتأثيرمدىعنالقطعيالتأكيدصعوبة6صالمؤلفيذكر

نستطيعماواقصى7ْصيضيفثم...البداياتمرحلةفيالعرلىالنحر

والبرنانيْالعرل!اللغريالفكرببنالعلاقةاحتمالبةهوترضيحه
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واستدراجوالدقةالمرضرعيةلإضفاءالمقدمةفيتأتيالعباراتوهذه

(،وسيبويه)الخليلالبداياتمرحلةعلىيركزالمؤلفأنسنرىاذ..القاريء

ولىوالمراوغةبالتحميمتتصفالتيالعباراتمنالكثيرعلىسنعثركما

:9صالكتابمنالأولالفصلبهايبدأالتيالتاليةالفقرةولتأمل،الحقائق

يادينهمفيالعربالمثقفينأن،عاموبثكل،اليومعليهاتمفقلمنْانه

تعميم،منتخلولاالعباراتوهذهاليرنانْمنسبقهمبمنتأثرواقدالمختلفة

؟!المختلفةالميادينفياليرنانيالتأثيرتموهلهذا؟علىاتفقراالذينهمفمن

التالية:العبارةباضرةيضيفلك!نه

علم:مثل،البحتةالعرببةالعلومعلىمقتصرالإتفاقهذامثلْولكن

يقرل،الذيالعرليالتقليدعلىمشيةالنظرةوهذه،اللغةوعلمالحديث

ابنطرحهالذيهراللفةعلملتاريخالتقليديالتفسيرإن،المثالسبيلوعلى

منالعربيةاللغةلحفظضرورةجاءاللغةعلمأنيبينالذيخلدون

.!!5الفساد

الحديثعلميفيالبرنانيالتأثيرعلىالاتفاقأين،اخرىومرة

اللغةعلمنشأهلوأخيراَ،؟خلدونابنبمقولةهذاعلاقةماثم؟واللغة

أولآتعليميةدينيةعراملبفعللأآمالفساد؟منالعربيةاللغةلحفظالعربي

ثانياَ؟!وعلمية

يأوينفي(وسيبويهالخليل)الثانيالقرنلىالنحرعلمعلىروكزخامأ:

النرج!بحبة"وأصكدهالاحنمالبة"ربماهاصنخدامولنلاحظ،عرييابلاع

واحلة:جملةي!

الهندية،اللفةبتأثيرجاءتربماالصرتيةالخل!يلنظرياتإن81ْص

إ!السريانيةْاللغةبتأثيرألضاَ،اعتقدوحسبما،جاءتوربما
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العردي:النحواستقلاليةويرفض

علىدليلاَتتخدمأنيمكنلاالحججهذ.ف!ن...48-49ْص

الدلائلكلإن،اعتبارهيمكنآخرطملاَهناكلأن،العرلىالنحراستفلالية

علاقةلاوسيبريه(الخليل)يقصدالحقيفنالنحاةهزلاءأنحممةالىتثبر

يمارصكانالذيبالنحرعلاقةلهمكانتبينما،الكلامفيأرصطربمنطقلهم

،.الأدنىالرقأركانجميعفيحيثكل

له:مبتررةعبارةويقتبسمذكررْتفسيرْويرفض

مؤسي"ان:تقرلالتيالمذكورةمذكررعبارةمعتفقلاإننا475ص

ترجمةعمليةفيهاتمتبيئةفيعاشاقد،وسيبريهالخليل،العطيينالنحر

.(الخ...لأنها(الإصلام

أرسطو:بنأدبرجاءالعربيفىالمسنندم"الظرد،مصطلحصاثصأ:

لكتابتأثيرهفيالرجوعيمكنوالذيللظرتبالنسبةةأما94ص

دحضهاويصعبتويةالحجةهذهف!نإناء(أو)وعاءويعنيangeionارسطو

،.العربيالنحربداياتفياليرنانيالمنطقأئرعلىكدليل

النألبر:ضمولبةسابعأ:

العربالنحاةبينالمباضرالاتصالتدعمالتينظريتناةإنه.ص

تاريخمنتأكيداَتلقى،الريانيينطريقعنتمربماالذي،اليونانوالاحثين

ا.الإسلاميةوالفلفةواللاهوتالإسلاميالمنطقفيالرواقيالتأثير

واضحة:أدلةثونالبداباتمرحلةدوالانراضالانصالنكبدلامنأ:

بعدغزيرةمادةالعرلىللنحويكرنأنالتخيلالصعربةلمنإنه'53ص
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يكونأندونالأولىالدؤليالأصوداليمحاولاتمنعاماَستينأوخمسين

نافكرةليدعميفسرالابجبارسطرتأثيرغيابإن.أجنبيتأثيرأهناك

يدهشناألاويجب،أجنبيتأثيربدونمحضاَعربياَعلماَكانالعرلىالنحر

أوائل)ن:القائلةالنظربوجهةنعتقدأنناطالماَالأجنبيالتأثيروضرحعدمهنا

هذابدايةوكانت،رسميوغيرمباشراَكاناليونانيالعالممعالاتصال

الهيينية،.والجامعاتالمدارصفيالنحرتعليممعاقتراضاَالاتصال

كلبد:العرييالنحرناععأ:

العركطالنحوعناصربعضالتاليةالثلاثالفصرلفيصنناث!42ْص

اصطلاحهيالعناصروهذهيرنانيةلأمثلةكتقليدجا.تانهاأعتقدوالتى

وتعريف(صائت)حرفحركةوعارة،الصرتيوالتغييرالصرتمخارج

الإعرابوفكرةالكلاماقسامونظريةوالفعلالإسمونماذجوالفعلالإصم

أصرلونظامالتعديةوفكزبالمصدرالمتعلقةوالنظرياتالأفعالوصيغ

!!هالنحر

النحو؟!!عناصربعضهذهوهل

أنهولاحظ،سحبحةفبرالنصرروسةدللمرلفالعلسالمنطقمحاضرأ:

حاسمة:لطعبةبلنة!حت

انهيالنحرانظمةيزاتإحدىانراصخبثكلنعتقد)ننا2ْصه

الذيالأصليالإطاربعيداَ.عنبذاتهحياةيقودالنظامهذافيعنصركل

فييحصليزالوماحصلالذيالحلطمننرعهرحقيقةوهذا،فيهيرجد

النحوْصثاكلفهم

معقد،نظاممنيتجزألاجزءاَيكلالعنصرأنهر:والمحيح
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البتة.لهمعنىلاشيثاَالع!نصريمبح(العلاقاتشبكة)النظاموبدون

صرفعرييالعرييالنحوانالنا!لةللاشآرا.المرلفررلض:عرحادي

ومصطلحانهمحبارنهاسنمدصببوبهانالفانلةكارنر.مآراءرولضكما

ويقرر:....التثريعيالنظاممن

العناصرمنالعديداقترضراالأوائلالعربالنحاةإننقول"إننا92ص

نظامهمأبناءلهمليتسنيالرنانيالنحرمن

ويفلد:،يفنرض:ص!ويه:عثرلاني

المصادرمنالعديدمنكثيراَْا!صقدسيريهأنئفترضنحن)

اصاتذيه،احدإشرافتحتتتمالا!صامنالنرعهذاكانولرحتىامتوبة

للنحاةوالتدرلسالتعليمعمليةمناهجعنمعلرماتنملكلاف!ننا،وللاصف

32:نفسهاالصفحةفي.ويفيفوتظيمها"(لأوائل

النحاةمنالاقتباساتبعضصيبريهبهابدأالتيالمصطلحاتبعضْإن

ذلكمحتوىقيمةإلىوليساخ!شكلإلىالحالةتلكفيترجعالأوائل

احمد،بنالخيلوهم،الانكرةبهذهالمقصردينالنحاةإن.المقتبسالكلام

وعيسى،الخطابابروالاْخفثىالعلاء،ابنعمرووأبر،حبيببنويرن!

رتشيل،،كلاموحسب،اللغريةبالغرائبمهتمينيعذواألايجبعمر،بن

تقييل!ناتجهيلسيبويهالكتابفيالمجموعةوالنظرياتالحقائقمنكثيراَفإن

.!!هلغوي

ب!رر:العريةلرامحدنظامبناهوحولمحثر:لالث

التيالمبادىءالعربالنحاةاستخدمالنظاملهذابنانهموفي.هْص

.اليونانيْالنحومناتخذوها
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مأخوفى.كتلةالصوت"نعريفأنالثانيالفصللىالمرلفدرىمحثر:رابع

تركيب:الجملةمحنالعربقوللى6"يفيدكللمةوكدا،اليونانمن

الىليتهيف-ي-دالجلرمحدمطرلأوبفف..يفيدمعنىأويفيلإ،

:الفول

العالمفياستخدمتكلمةأولمفيد"كلمةْكانتوربما60ْص

مثلالفلسفيةوالبارات(teleios)اوautotelesاليونانيةللكلمةكترجمةالعردى

!!"متأخروقتفيطورتقدتكرنانيجبالخأفادمستفاد-

بعنرانهالنحويةالفئاتنظرية.ومنرانهالثالثالفصلليدأ:محضرخاص

ن!رأ:مباضرةولمحنه"صيوبهوكسبمالكلامألام5هولر!

عن!صالعريىالنحرفيالكلاماقسامانآامنيبدو26ْص

وحرفْوفعلاسمإلىالكلاميقسمالذيطالشالأرسطرالتقسيم

فكيفالعربيالعالمإلىاليرنانيالمنطقدخولصقالعرلىال!تمَشم-

؟!!اللاحقالابقيقلد

بفرل:الكلامأنامعلىالنوضبحبةأمثلنهبفنرض:سيوبهعرساثص

64:صالمولف

جاءوحرفوفعلإصم"فالكلمالكلماتبهذهالكتابسيبريهْيبدا

عليهأعطيتولكنيعرفلمالاسمومصطلحفعلْولاباصمليىلمعنى

قليل:بعدالمؤلفويضيف..وحائطْوفرسرجل:أمثلةثلاثة

نفسيهماالاسمينهذينظهورأننعتقدلاونحن:6ْصه

عندماأنهنعتقدواننا،صدفةمجردالعرلىال!نحرادبفي"حصانوْْرجلْ

غيريبقىالثاكالمثالأصلبالتحديد-الاسمينهذينسيبريهيستعمل
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حتىأقدمتقل!دوهوقديمأ،تقييد!يتبعبذلكف!نه(-حائط)يفصد:معروف

اصتخداالأمثلةَهذهلأْ،بارويكصاقهاالتيالأمثلةمن

ئلور.

اليونانمنالمفترض)ضرب(بالفعلالفعلمحلىيمئلسيبررومححر:صابع

أ!أ:

هذاا!ضاعليهمكانالعربالنحاةانمدهأفليى"وعليه79ص

العريية.اللغةفي)ضَرَب(أنهعلىالعريةاللغةالىترجمالذيالفعل

اليرنانية:محنمترجمةبالعرل!ة)صرف(كللمة:محضرلامن

مثاليةحرفيةترجمة)صرف(العربيةالكلمةإنا50ْص

وأ،عنصرأساسيمعنىفياليرنالةالكلمةمعلثتركلأنهاStoicheionلمعنى

!!عنصرْأوصغير،جزء

المضمر،الاسممصطلحاتان114صإلى801صمنويضيف

الراسطات،الأدوات،النداء،الصفات،الإشارةضمائر)المبهمةالأسماء

لمصطلحاتومكافثةمستمدة.الخ..والمكانالزمانوظرفالجر()حروت

مثلأفالروابط،اليرنانيةللكلمات!كأمعظمهابل،يرنانيةنحرية

114(.صيُنظر)sundesmosاليرنانيةالكلمةلمعنىحرفيةترجمة

يوناني:لمصطلحنرجمة)امحراب(مصطلحمحر:ناصع

الحقيقةفيهو(إعراب)يقصدهذاالعربيالمصطلح821ْص

)يقصد:.المتأخروناليونانيونالنحاهَاستعملهالذيالونانيللمصطلحترجمة

Helleinsmos).

:بفول"صرف،مصطلحوحرل:محنرون

اليونانيةبالكلمةمرتبطصرفْمصلحْاننعتقداننا219ْص
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isisالمصطلحن!لهذلنالدل!قةالعلامةأنمنالركمعلىل!ا

!ث

لهما!دماهنديأسللهماوالفعلالفاعلمصطلحات:ومحثرونواحد

:ب!ول..!لبونانيالنحولىمئابهةمحباريت

المصطلحاتلهذههندياصلوجرداقترح:01رقمهامش14ص.

و،لم!حمة،؟!حمعأاوهما

الى:ئعزىالفعليللنظامسيربهكيم:ومحرونالنان

هذاح!Interpretationeارصطرليهابالفارصيةالترجمة741ْص

فارجأْكانسيبويهأنحقيقةالىبالاضافة

صناعة-كثيرونومعه-لكنهفارصيةاصولمنصيبريهأنصحيح-

اصلامية.عريية

:مقترضوفير.اكلعديسطلح:ومحرونللاث

لمعنىترجمةهيالعربيةالمصطلحاتاننفترضاتاهاْصه

وقتفيالعربا!و!التيmetabtikosوmetabasisاليونايةالمصطلحات

.آنذاكْاليونانيبالنحراتصالهمكدمبكر

العرلي:اللغوىالنظامأسول:ومحرونأربع

يظهرأدناهسنبنكماالأصرل--العرييالنظامإن.71ْص

فيما،التثابههذاننعسبانونستطغ،اليرنانيةالمعاليرمععجيبأتثابهأ

النحومعالعربللنحويينمباشراتصالإلى،بالأصرلي!تعلق

.هاليرناني

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والدانونوالتفسيرالحديثولحلومللنحرالمنهجةالمبامي:وعرونخس

أليوناني:التجىآالنظامنمأ!يه

منالمنهجيةمبادئهاأخذتقدوالعلرمالنحرمنكلا"ف!ن.18ص

النجريي،.النظام

للمدرصنبن،الزمبةاالفترة:وعنوأيهالخاسىالفصلد:ومحرونصت

،واحدةمدرسةوالكرفةالبصرةمدرستيأنيزكدأنالمؤلفيحاول

الىهذاوراءمنيهدفوهو.فقطالتفاصيلفييينهماالاختلافاتوأن

منوالأخذالافتراضصموليةالمؤلفبلغةأواليونانيالتأثيرضموليةتأكيد

فيالعربالنحرينبينوجرهريةدائمةاختلافاتبوجردصلمنافلر.ايرنان

الافتراضانالمزلف-مقرلاتحسبيع!ني-فهذاواكبرهاالمائلادق

النحاةجميعأنويزكديعممأنيريدالمؤلفلكنضاملاَ.يكنلماليوناني

الوناني.النحوشملهمقدوتياواتهمالنحويةمذاهبهماختلافعلىالحرب

فياليونانيالم!نطقتأثيرعنيتحدثالمتب!قةالفصولفي:وش!رونبم

سيناوابنالفارالىعندالنحرفيالمنطقاستعمالوعن،الرابعالقرننحاة

علاقةوعن،اللغةعنوي!تحدثالمعتزلةْ"عنفصلاَيفردثم،وغيرهم

فلسف!يةلفةهناالكاتبوي!خدم..بالتسميةالاسموعلاقةبالممىالاصم

اللهوباصمبالدينت!تصلاللفريةالمثكلةهذهلأناظن-يخماإليهالجأ-معقدة

وخلردالوحدانيةبفكرةتتعلقخطيرةنتائجولها،والصفاتالحسنىواسائه

ذينيةمشكلةالأصلفيوالأشياءالكلماتتطابقفمثكلة،الخ..الكلمات

معانيهامعالكلماتتطابقأوبالمعنىتتغلقلغريةثكلةالىبعدفيماتحرلت

ودلالته.الصرثأو
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الكلامأصلحرلالعفبدةأهلومعهمالعربالنحاةجهود:ومحرونلمان

اليرنان:منمنعارة

اهـالعق!دالعربالنحاةآراءفهمف11المؤلفيقرر2'11ص

والفلسفةالنحرمنبمعلرماتمقارنتهادونوطبيعتهالكلامبأصليتعلقفيما

العربالنحاةه!استعا!المصطلحاتهنالعديدأنوسنرى......ليونانية

."المكلةهذهحرلاليرنانيةالمناقثاتمن

لالمولفالمترجمتعنيمابمفدارهناتع!نياددملاحظةهناك:وعثروننع

الفنح:منبدلآالعرييالنزوعبارةيتخدم

بعداهميةاكثرأضحت(السريانية)يقصدالأخيرةاللغة.وهذه4اص

.العرييةْواللغةاليرنانيةاللنةبيناتصالكحلقةالعرليالغزو

التالية:للاصبابوللكللكتابيقديمكابةويمكن

والغربوالرقوالجنربالشمالفيويجهذجذمامعرفةضرورةأولأ:

والحاضر.والماضي

طبيعتهاتكنمهماومنطلقاتهاَرائهودحضالاَخرمعالتفاعلضرورة:ثانيأ

واهدافها.

.متميزةعلمةأبحاثوكتابةللردودعرتهمالقراءتحذيرضرورةثالثاَ:

فيالمتخصصينتهزأنيجب-احسبفيما-للكتابالمركزيةالمقولةإنرابعأ:

يصغ،ولا:صغبوالمهتمينتقليديةبقضاياالمنشغلينواللغةالنحو

والعامية،فلانوأفحمه،فلانواجازفلانوقاليجوزولاوصلم

2-1-
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أمامواسعاَالبابتفتحقدكما،الخ..الشاثعةوالأخطاء،والفصحى

نضجتأنهاكثيرونيتوهمالتيالنحريةكتاباتنافيالتجديد

واحنرفت.

والبناءكلها،العلومفيالأساسحجرهياللنةإن:اترلأنبقى

وعلومهاوهويتهاوكيانهابالأمةيرقيلأنهالقضاياأهممناللنوي

ومتقبها.وحضاراتها

البيلهءسطلملىيهدىوالله"

-13-
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ئانو!لءو!صَرِ

اك!رجممقلمة

محمدسيدناعلىال!تسيموأتمالصلاةوأفضل،العالمينرباللهالحمد

وبعد:،الأنامخير

نأمؤداهامقولةالحديثالعصرفيالدارسينأوساطفيانت!ثرفقد

المقرلةهذهركْزتوتد،الابقةالأمُلنحرتقيدإلاهرما،العرم!ال!نحر

الإكريقيالفيلسرتمقرلاتصيماولا،العربيالنحرتأثبرعلى

أرسطرطاليس.

راينإلىوانقمتكبيرأ،تعددأالموضرعهذافيالآراءوتعددت

المذكرر،الإغريقيللنحربالتبعيةالعربيالنحويتهمكانمنهاالأول،رثيسون

ونفي،الرأيهذاعلىلردجاءفقدالآخرالقسموأما،لهباهةصررةوبأنه

اعنزفانيومع،الإكريقيوتظيرهالعرلىالنحرن!ئأةيينتربطقدعلاقةأي

ومنها،بعامةالإنانيةالمعارففيالطيعيةالماتمنوالتأثيرالتأثربأن

تماماَ.مرضوعيأيكرنأنيغيالرذأنأذكرأناودأننيإلا،ال!نحر

اطلعانفيهالواردةوالاَراءالمرضوعلهذاتتبعيأثناءفيلياتيحوقد

11Greekكتابعلى Elements in the Arabic Lingusitic Thinkingعناصر"

منوهو،العرييةاللغةإلىبترجمته،واقرمالعربياللغويالفكرفييرنانية

عنعبارةوهرهـفرستيغ).(صي(C..HVersteegh)الهرلنديالمثرقوضع

العرل!.النحرلأةحرلتدوردكنرراةرسالة

اللنةلمالمروبي/صيرالدكتورإلىالكعابهذاعلىبحصوليمدكنأنا:المنرجم)0(

نت.وأعارشتنضلالذيس""جامحة/الحرية

C1--
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مصطلحاتهمنوكثيراَالعرمم!النحرأنعلىالدراصةبذهوتركز

كمااليونانيالمنطقمنولش،اليونانيالنحومنأخذت،اللغويةومفاهيمه

المراكزمعالمباشرالاتصالطريقعنوذلك7،ك!حالألمانيالمشثرقزعم

أمركان.ولماالعربيالفتحبعدالأدنىالرقفيالموجردةاليونانيةالثقافية

باللغةوناطتيالحديثاللغريا.تعلمفيومدرسكباحثيهُتنيالعرييالنحو

ومساهماتها،عامبكلالانانيةالحضارةتأثيرعلىاطلاعوعلى،العربية

التىالموضرعيةالحفبميماالكريمالفارىءبديينأضعأنارتأيتفقدفيها،

دؤوبعملومنأصيلاَكانالعرل!النحريالفكرأنوهيجميعاَ،نثدها

حتى،والتمحيصوالجثالتنقيبمنعديدةصنراتالعربالنحاةبهتام

نأأجلومنعنها،نراهالتيالمتماصكةالصررةهذ.علىال!نحوهذالناظهر

العرببةثفافننافيبطعنرنبزالرنماالمنثرفبنبعضأنأبضأللفارىءبنين

أبدبناببنماوبعزون،ابضأالفدماهوالمعاصرينمفكربنوجهرد،الاسلامبة

العلماءهؤلاءلمساهمةيكنولم،خارجيةتأثيراتالىوعلوموثقافةفكرمن

هذاترجمةإلىدفعنيالذيالأهمالبولعليذكر!ضيءالعربوالمفكرين

مؤثقاَرأياَادناهإليهاصأشيرالتيالمتقسمةالآراءفيأجدلمأننيهر،الكت!اب

النحريالفكرجزيئاتإعادةيحاولانهرايتالذيالخطيرالعملهذامثل

ذكرتماكلمعفهر،بالاْصالةوصفهايمكنلاومؤثراتخارجيةاصولإلى

فيهالمؤلفبذلوقد،غايتهفيطريف،بابهفيمهمكتابأدناهسأذكروما

يدعي،كمااليرنانيةبأصرلهاالجزيئاتهذهربطفيهمحاولأكبيراَ،جهداَ

نأارتأيتفقد،وعليه.لهمخالقنااوالمزلفمعاتفاقناعنالنظربصرف

ممابينةعلىالقارىهيكونحتىالعرلىالنحرلأةفيمختصرةمقدمةاكنب

والنحر!للفلةالحقيقيالأثرابينانوأردت،المترجمالكتابهذافيصيقرأه

-15-
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وذلك،تأثيرثمةكانإنالتأثرهذاوحجمالعرلىاللغريالفكرفياليرناني

انفسهم.الغرببشهادة

مام!نها،مختلفةبواعثإلىالعرلىالنحووضعأسبابنرذانيمكن

فقد،الأهمهرالدينيالاعثيبقىولكن،اجتماعيهوماومنها،دينيهر

القرآنعلىالعريةالجزيرةخارجلمناطقالاصلاميالفتحبعدالمسلمونخى

ذلكفيزدي،احرفهفيالتصحيفاوقراءتهفياللحنيميبهأنمنالكريم

منهالمأخرذةالاْحكامتتغيروبذلكمنها،المفهوموتغييرآياتهتحريفإلى

وهرحراماَاوإيمانوهوكفرأالآيةمنالمفهرمويصبح؟عليهوالجنب

الدولةرقعةواتحاعالاصلامبانشاريتشراللحنبدأولقد)1(.حلال

احدهمافقاليرميانبرجلينمرالخطاببنعمرانذكرفقد.الاصلامية

لعب!دوقيل.الرميصوءمنأثداللحنسرء:عمرفقال،أسَبْتللاَخر:

اللحنْمخافةالمنابرارتقاءشيبنيفقالْالشيبإليكاسرع:مروانبنالملك

عليهاللهصلىالرسرلزمنفيحتىمبكرزمنفيبدااللحنانوليدو

ارضدوا+:فقاليخلحن(يقرارجلأوصلمعليهاللهصلىسمعإذ،وصلم

)2(.هضلقدف!نه،اخاكم

اختلطواالاسلاميةالفت!رحاتبعدالعربانفهوالاجتماعيالباعثأما

ذلكنتيجةوكانت،واحباضوصينيموفرسهنودمنالأجناصمنبالعديد

أنفسهم،العربالسنةعلىالعربيةاللفةصلامةفيهزلاءلغاتأثرتان

الفصحاء،والعربالكريمالقرآنلغة،الفصحىاللغةعنتنحرففأخذت

للدكتورةالمقدمةمذ.فيذكرتممافيلىمدينأتيالىفاوأضبر.6ا:991.الحدبيخديبة،.)1(

الحدفي.

(T)1/151الحمالرنز،مهالحصانص.

-16-
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يبذلرنفأخذواوالفساد،التحريفمنالقرآنلغةعلىالمسلمينعلماءفخثي

وتصححالعربألسنةِعنوالخللاللحنهـابعاداللنةضبطسبيلفيجهرداَ

كيرهم)3(.السنة

لاالذيالقرمياللغريالدافعوهوثالثا43(صببأالحديثيالدكتررةوتذكر

لمأنذاكاللغةعلماءأنوذلك،السابقينالدافعينكقرةتريدافعأنهاعتقد

فيالأخرىالأعراقأبناءمنكئبردخولبعدالعرببةبالفرميةلبفكروابكونوا

اللغريالقرميالشعرربهذاالجددالملمرنهزلاءشعرولرالترحيد،دين

علييمالسهلمنيكرنلنوعندها،للفتهمايضأهملتعصبراالعربعند

منالعرلةاللغةعلىالحفاظولكن.العربيةلغتةوتكلمجديدديناعتناق

العامل،وخاصةاعلاهالمذكورينالعاملينبببجاءوالرهنالضعف

الديني.

وأصرلهوفكرهبمناهجهالع!يالنحراصالةمناللفةعلماءوتف

العربيالنحراصلفيمتردداَحائرأبعضهمفظل،متباينةمراقفوتقيماته

هذامنالحذرمرقفالآخرووقف،خارجيتأثيرنأتهكانتإذاوفيما

لمالمواتففيالتباينهذاولكن.ويناقشيبحثثاكفريقوذهب،التفسير

دهانماتروبد،جيرارالفرنسيالمسثرقيقرلكما،أنفهمالعربعنينثأ

ونعددت،العربالباخثبنينأننشرثمانفسهمالمسنرنناوساطفينشأ

والفارسية.والريانيةالرنالةالثقافاتتاثيروفقالأصلهذافيالأترال

.واضعأنالعرباللغةعلماءمعظمفيرىالعربيالنحوأوليةعنواما

بنعليعلبهأملاهماحسب،الدؤليالأصردأبرهرالعربيالنحرأصاس

.6،ص:اطديْي.د)3(

.6هعى،الابقالمممر(1)
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بننصرهرفيهتكلممنأولإنآخرونوقالعنه(،الله)رضىطالبأبي

عبدهوالعربيالنحرواضعإنآخرونوقالهـ،98صنةالمتوفىعاصم

Aصنةالمتوفىهرمزبنالرحمن I.-VIالأمر،هذافيالتفصيلهنايعنيناولا

بعضعداما،صرفةعربيةكانتالنحرنثأ.أنهركولهنريدماولكن

سلامابنقال.أخرىبثقافاتاحتكاكهاعندثقافةمنهاتلملاالتيالعناصر

سبيلهاوأنهجبابهاوفتحالعرليةأصمنأول"وكانهـ(232)تالجمحي

2)تتتيبةابنوقالالدوْلي،)5(.الأصودابرقياصهاووضع 1V)منأول'هـ

ت)اللغوىالطيبأبروذكر+)6(.الدؤليالأسردابوالنحوعلموضع

الأسردأبوالنحوللناصرسممنأولكانثممنها:ْرواياتعدةهـ(351

.v()0005الدؤلي

صاحبالنديمابنأوردمابببالعربالعلماءبعضعندالكوبدأ

كتابصنعةعلىاجمع:ثعلبالينيالىبخط"ترأتتالعندماالفهرصت

)8(.للخليلوالمساثلوالاْصرل،سيبريهمنهمأنانأواربحونأثنانسيبويه

)9(.لغيرهتعرفهولاالقولهذاتردالرواةولكن

ما،العريىالنحوبأصالةاعتقادهمفيالمعاصروناللفةعلماءواستمر

.العربالعلماءوبعض،منهمالمستعربيناوالغربفيالدارسينبعضعدا

يكونبكادالعريةفيالنحرواضعمعرفةإنمصطفىْإبراهبمبقول

صبيكفلاال!نحروضعتاريخاماالرافعيْصادقممطفىويقولا()ْمعضلةْ

.112/المرا.،فحوللجفات)5(

.922المحارت()لاروالعراهاثمر)6(

.6:انحويينمراف)7(

(A)76.:النهرت

703.:2الروا.)نجاه)1(

.8،91الحاضر،المبلد،ا،ولدؤادجامحة،الآدابكيةمبلة/الخوْوضعمن.اولبحت)01(
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.)1؟(.البنهنحفبهالى

النظرةهذ.أنعرنحسنالدكترريذكرالاقوالهذهعلىالتعيقوفى

بأنف!همالثقةيفقدونالرتيينتجعلخطيرةنظرةالعربيالنحوعلملنثأة

تقبلخطروهنا،بأبحاثويمدهميبدهمليأخذيخرهمعلىيعتمدونثمومن

)2؟(.وأفكارهْآرائهواعتناقالنربأبحاث

العرلي،نحوناأصالةعلىالكمنبكث!يرألقرافقدالمستشرقرنأما

إلىالعرلىالنحروضعنبةإنبروكلمانكارلالألمافيالمستثرقذكرحيث

منأولتعيينانأيضاَْويقول)3؟(الأساطيرْتبيلمنكانْالأسردأبي

رُروىوماغامضاَ،يزالماأمراللفريةبالبحرثالإشتفالإلىالعربوجه

ألىعلاقاتمثلأيضاَ،اكيديخرامرفهوالمزعرمينالأصردأمم!تلاميذعن

الصححالتاريخدائرةفيمرةلأولندخلونحن،الدراصةبهذ.نفهالأصود

)"1(.وسيبويهالخليلاعاتذةطبقةمع

إبراهيمأمثالمن،العرباللغرينبعضالمستحرقنهزلاءوتغ

الإسلامْضحىكتابهفيأميناحمديقرلوغيرهما.أمينوأحمدمصطفى

ضخماَكتاباَفجأةَنرىف!نا،الغمرضكلكامضمثأهفيالنحوتاريخإن

هرمايبيننواةيكونانيصحماقبلهنرىلاوشويهكنابهرناضجاَ،

يشفيلاالقبيلهذامنذكروهماوكلوارتقاء،نصوهمنطبيعيةصنة

الكلاماقسامحولعنه(الله)رضيعليكلامأميناحمدوعذ؟()ْغليلأْ

266.:المربآباتاريغمنا،ولالجز.انظر)11(

.اه-ها5291:54محونحيند.()12

.2/123هالبارعدالحجد.ترجمه،المرممىالادبتاهـخ()13

.2/128،الابىْالمددر(14)

.2285/الاصلامضى(1)5
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الثيعةوضعمنهذاانيخثىوكان،الخرافةقبيلمنالد،ليالأصود،يي

.عنه(الله)رضيلعليحبهمبسبب

مفاجئةظاهرةيعذصيبريهكناببأنأميناحمدتولعلىالحلوانيورد

لأنه،التاريخيالراقعوعنالصرابعنبعيدبأنهالعرليالنحرتاريخني

سيبريه،لكتابصالحأتمهيداَتعذ،العلمهذاتاريخفيضخمةمرحلةيهمل

الفراءأوكتاب،القرآن"مجازعبيدأبيكتابأمثالمنالنحاةكتبان

حلقةيخريكنلمسيبويهانعلىلتدلصيبريهكتابصبقتالتي،ْمعاني

مكنتهذهيةوقدرةطويلأنفأأوتيصاحبهأنإلا،سابقةبحلقاتمتصلة

عظيمثيئلهأتيحكمابعض،علىبعفهاوقياساللغةظراهرتفسيرمن

الخيلهو،والعدلللاتيسةجداَواسعةشلاَأمامهوفتحصعبكللهذلل

زمناكتملنحرنضوج-مرحلةالكتابسيبويهعمليعذوبهذاأحمد.بن

المستشرصناراءاعتقداحينأحمدانأيضأا!وانيريضي!فسيبريه)6؟(،

ولاعتماده،زمنهفيالمطبوعةالنحركتبلقلةالعرل!النحربنثرءالشاكين

بداياتعنحديثهفيآراؤهاضطربتولهذا،المستشرقينأساتذتهأراءعلى

والكرفي)17(.البصريللمذهبندراشهوعن،ومذابهالمحر

اقوالهمبأنالحلرانييقرلالمستعربينمنتيعهومنبروكلمانعلىورداَ

وجهإلايبنيلاالذيالباحثعلىيسهلفهل،علميةبينةعلىتقرملا

فيالرفيعةالمنزلةواصحابوالمثقافينالعلماهمنوهم،الرواةيتهمأنالحقيقة

ويتزيدونالخرافاتويخترعونالاصاطيريضعوفيبأنهم،المجتمع

،5ء:اجالعر!ال!نحرتاريخلىالمفصل)16(

.15:الابقالممدر)17(
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.(1)0008ويضعرن

منبتأثيرجاءتالعرل!النحرنأةانالمستشرقينمنكثيروزعم

بذلكزعممناولوكان،والفارسيةوالسريانيةاليرنانيةمنهاثقافات

حيث(السريانعندالنحوصناعة)تاريخكتابهفيMexالألمانيالمثرق

هذا7+حو.اليونانيةوالمصطلحاتالمفاهيمبعضاقتشواالعربانادعى

الحالي.وكتابهاطروحتهفيلْيرستغعليهااعتمدالتيالمصادراهممن

7بعدوجاء exيينمنوكانتحفظدونبرأيهاخذواآخرونمستشرقرن

"انه(اللغةعلم)فيكتابهفيذكرالذيFleischالضرنيالمستثرقهزلاء

الفكراقتبسفقد،العرل!النحرفييونانيتأثيرإلىلثرانالراجبمن

اليوناني،النحرمنلا،اليرنانيالعلممنأصيلةمفاهيمالعرديالنحوي

ارسطر،)91(.منطقمنولكن

أمحلاهالمذكررةالغكلر،رفضممنالسترقينسنصجسوعة.ا!رَوظهر

أصول)فيبعنوانمقالةفيذكرحيثCarterالبريطانيالمسثرقهؤلاءومن

العددقيلةمصطلحاتاولهاالمصطلحاتمننرعينهناكأن5ال!نحرالعرلص(

كثيرةومجمرعةالتعبهر().(،فيالدقةالاحظيونانيةلعلهامصطلحاتتتضمن

ووفف.النحرإلىالفقهمنالمنفولةالأصلالعرببةالمصطلحاتننضمنالعدد

اختلفقالْالذيليتمانالمستثرقمنهموصطأ،مرقفاَالمتشرقينمنفريق

بلادالىاليونانمننقلانه:قالمنفمنهمالعلمهذاأصلفيالأوروبيرن

علمنجتكذلكالثجرةتنبتكماهـانما،كذلكلي!:آخرونوقال،العرب

.58:الابقالمصمر(1)8

.125:صبريهكابفرهلىالحرسانحوصات)91(

اترجم.من)ضافة.()
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زمن،منذالعربكتبفيرويالذيالرأيهروهذا،العربعندالنحر

علمالعربأبدعأنهوهر...وسطأمذهباَالمسألةهذهفينذهبونحن

والذينهراخترعهماالاسيبريهكتابفييرجدلاوأنهالابتداء،منالنحر

،العراقبلادفيالسريانمناليونانيةالفلسفةالعربتعلملماولكن،تقدموه

قسم،فقدمختلفالكلمةتقيمانهذاوبرهانالنحو،منشيئاَأيضاَتعلمرا

اما،أصليتقسيموهذا،لمعنىجاءوحرفوفعلاسمالىالكلمةسيبريه

ترجمتالكلماتوهذ.،ورباطوكلمةاسمالىالكلامفيهافينقسمالفلسفة

كتبفيهكذافسميتالعربيةالىالسريانيةومن،السريانيةإلىاليرنانيةمن

مصطلحاتف!ئهاوحرتوفعلاصمكلماتأماالنحر،كتبفيلا،الفل!فة

2".)ْنقلتْولاترجمتماعربية

الاتتباس،تموكيفاتبىعمنالتأثيرهذافيالاحثرنتساهلوقد

فريقين:إلىوانقسمرا

وكان،اليرنانطريقعنمباشرةتمالاقتباسأنيرىالأولالفريق

هذاترجيهفيالأثراكرلهاالمتعصبينوللمترجمنايونانيةعنللترجمة

الاسوداباأنيرىكانالذيمصطفىإبراهيمالفريقهذاويمثل.الفريق

192(.قرأهاقدوكانايونانيةعنالمصحفنقطاخذالدؤلي

كثيريخهإدعاءالريايةيعلمكانالأسردابابانالإدعاءانارىإنني

يتحدثكانالأسردأباانيثبتمزكدمصدريوجدلأإذالمغالطةمن

راخةحفبفةعلىنفرملاظنفضبةالأمرفيماوكل،ابونانبةاوالرياني

للطظاوى(.انحوساةتبلىور!ت)كمابنانمحاضرات)02(

)1Y(اكيةمبلةتظرbl508،91،،2/اجم.النامر/جامعةب.
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نأنقولأنالصوابمنانهوارىمباشرغيربطريقأفادقديكونربماولكن

قامالذيعملهفيمباشرغيربطريقالسريانتجربةمناصتفادربماالأصردابا

الكريم.القرآنلخدمةبه

الأولىمراحلهفيتأثرالعرليالنحوانالسعرانمحمودالدكتررويرى

المنهجانالمكارمأبرعليالدكتورويرىارسطو)22(.بمنطقالتأثيرمنشيئاَ

النحرية،أوالتركيبيةالدراسةيادينفيالنأثيرمنظلالآتركالرنانيالمنطقي

فترةوظل،اليونانيبالمنطقتأثراَالعربيةالعلرمآخرمنكانالنحرانإلا

التأثير)23(.هذاعنبمنأىطريلة

اقتبسأنبعدالسريانطريقعنتتمالاقتباسأنيرىالثانيالفريق

منعددالفريقهذاويمثل،والحركاتوالنقطاليونانيالنحواصرلالريان

الأصليةالنحويةالمعاجمانترىالتىالإسلاميةالمعارتدائرة:منهمالباحثين

الىالسريانعلماءطريقعزرالارسطيالمنطقعنأخذتالعربللنحوين

)21(.العرب

تم)نماواليرنانالعرببينالثقافيالاْتصالانأمينأحمدالأستاذويرى

النحرلوضعالاْولالعصرفنيوالسرياناليرنانتأثيروان،السريانطريقعن

2(.هضيفاكان

العرلىالنحونثأةفياثرانهالباحثينبعضزعمالذيالثانيوالتأثير

الباحثينهزلاءإنالشدعدالرحمنالدكتورويرى،السريانيةالثقافةمنجاء

.Pee:اللنةملم22()

1V-54،65،66-550ال!نحويالفكرتْريم)23( VA) ، 6 V.

rA،الإصلامتالمعارتلانرة)،2( 6 / r.

(5T)2/392-492.الإ!مضس

-23-

http://www.al-maktabeh.com



وأالاتهامهذافيإليهيرجعرنثابتأصلولاتاطعدليللديهمليس

2(.هذا)6مذهبهمفيعليهيعتمدون

أنهموترىالباحثينهؤلاهمراقف)27(الحديثيخديجةالدكتورةوتلخص

مراقف:ثلاثةيمثلون

ومن،السريانيةنمطعلىقامتالعربيةأنيرىالأولالمرقفا-

حسنوأحمد)92(،امينوأحمد)28(،زيدانجررجيبهذاالقاثلين

)03(.الزيات

السريانيةمننحرهااقتبستالعرييةأنيرىالثانيالمرئفب-

والثانيالنحرفيالكلاميالتقشم:الأولى،ناجتينفيالاقتباسوحصروا

اسحاووالأبزبدانجورجىبهذاالمانلبنومن.الحري!ةالنفاط

صكاكا)31(.

نقاطهالسريانيالنحرعنالتشواالعربأنيرىالئالثالمرمفج-

أخذالدؤليالأسوداباأنيرىالذينظ!يفمصطفىالرأيهذاويمثل،فقط

الرياني.النحرفيكتاباَالفاالذيالرهاوييعقربالأبمنالنقاط

العربي،النحويرهفيأيضاَأثرتالفارصةالثقافةانآخرفريقويرى

أحمدوالأصتاذضيفشوقيوالدكتوركرايمرفرنالمستثرقهؤلاءومن

.ا-1/87188الإصلامنجرويظر،59:انحوتابصرةملرسة)26(

.43:النحوطْالمدرارس)27(

r-ااعفحاتوتظر1/902المرتاللنةاَمابتاريخ)28( r2.ا

(,r)12260175/الإصلاملجر.

.602:العر!الادبتاريخ)03(

6791(.صة،601عدد)اهالمركىمبلة)31(
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قالمنأقدمهوخلدونابنأن)32(الحديثيخديجةالدكتورةوترى.أمن

والتأليفالتعليمأمريعرفرنيكونرالمالعربإنتالحيثالرأيبهذا

العجموأن،الصنائعهذهعنالناسأبعدوكانرا،ملتهمأولفيوالتدوين

)-(.والعجمللفرستابعينيخهاالعربكانوقدالأمور،بهذهقامواالذينهم

كيفليعجبالعربيةوالثقافةالفكرأصالهعلىوالغيورالمنصفالمرءإن

وابرازثقافتهانقاءوعنع!نهابالدفاعالاسلاميةالأمهلهذهلاينتميمنيقوم

ربمافيهاويطعنمنهاينالمنالأمةهذهمننجدل!شمامفكريها،عبقرية

الدكتورهذكرتهماالخصالخصرصهذاوفي،وتقيدهماساتذتهلاصترضاء

الحديش.خديجة

اقليميسالأباالسريانيةاللفةنحرفيالهية"اللمعةصاحبيقول

العرلى،بالنحومتأثرال!ريانيةنحرإن،دمشقمطرانداود،يرسف

النحواصلعندخراالآالسريانالباحثينعلىالراجبمنكانانهورأى

فيعهايبحثواأنعليهمكانبل،اليونانيةاللغةفيوتقسيماتهالرياني

ال!يهردانإلىوذهب،العرييةاللغةسيماولااخواتها،،الايةاللناتنحو

.(roالعريبةالقواعدغرارعلىنحوهمتراعدبناءإلىالربانسبفرافد

العرلىاللفةعلماحتفظكلههذامنبالرغم..".بورديويذكر

منلهبماالعرل!العقلآثارمنرائعاثرحالايعلىوهر...بخصائصه

يفخرواانللعربويحق،تفرقماجمعفيلاطومن،الملاحفةفيدقة

مختلفةمجمرعاتفيالعربيةالروايةلنا"حفظتفايلجرتولدويقول

يُعذانالعلوماجدرهرالذيالعلمهذانحرلملكوصفأالتراجمكتبمن

.11:انحويةالمدارس)32(

رائلاثرن.والادصواثلاْمونالحاصالنمل:خللونابنمتدت(+)

بحدها.وما1/302:الريايةاللنةنحوفوالهيةاللمحة)34(

.69-79الخويةالفواعدتمابوكذلكtIالحدنجيخدببةد.انحو!ةالمدارصانظر)35(
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وينفيالعروبةخالصعريياَكانالخليلأنBraumlic"ويذكرمحضاَ،)36(عربياَ

عبدالعالالدكتوروررى)+(،العربيال!نحووضعفيبالأجانبالتأثرنحرهعن

ضالة.فكرةالعربلفيرالعربيالنحونشةفكرةانصالم)38(

وتقرلوالردودالأترالهذهعلى)93(الحديثيخديجةالدكتررةوتعقب

طالبأبيبنعليزمنللنحاةترجمراالذينالمزرخين"اقوالهويع!نيناماان

ابنأمثالمن،بهمعهدقريبيوكانرا،الدؤليالأسودوأليعنه(الله)رضي

سمونوكلهم،الندبموابنوالسبرافياللغويالطببوأبيوالزي!ديسلام

وضعهعلىحثراالذينوأنعربيواضعهأنعلىوينصونالعربيةعلم

،.العربوكلامالكربمالفرآنوهيعرليةاصولهوأن،عرب

تروبرجيرارالفرنيالمثرقالعرلصالخرأصالةعنالمدافعينومن

القاثلينأنذكرالذيصيبويه،كتابضرهفيالعربيالنحو"نثأةبحثهفي

عنمصطلحاتاربعةالنحويةدراساتهمفياقتبراقدالعربانيرونبالتأثر

اقتشراوأنهم،والحركةوالتمريفوالصرفالاعراب:هيالرنانيانمفق

الخرفيويقلبله!رحرفمهوفحلىاس!إلى.للكلمةالثلافيالتقسيمأيضاَعنهم

وكلمةواسموفاصلةورباطومجموع)حرتهيكلماتثمانيةاليرناني

يكرنأناشحالةلنا"يظهريقرلالكلماتهذهمقابلةوبعدوقرل(،ورقعه

ومضمونهاالأتسامعددلأن،الونانيالتقسيممنمنقولأالعريىالتقسيم

N(.ْ)1تامأاختلافأالنظامينفييختلف

إنهاباليرنايةالتأثرإلىالذاهبونقالالتيالاْربعةالمصطلحاتيعالجثم

والحركة(والتصريفوالصرفالأعرابوهي)،الرناننالنحرمنمأخرذة

.69:انحويةالتواعدكاب)36(

(rv)69-79الابقالممدر.

.ا9-هليواتفيل11:الحر!انحوتاربخلىالمفقودةاحلقة)38(

واللنوببنانحورمئولجفات،112/المراءلحرللجفاتكذلكانظر6،5ةالحوىالممارص

ir.البدسيينانحويينوانجار،ا.- oy & I.

912جبريهكتابفو.لىالمر!انحوصات((). ، IYA.
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نأاللنويةالناحيةمنالممكنمنكانهل:نتساءلأنعليايجبثمويقرلْ

ئماليرناني؟ْالنحرمنالمصطلحاتهذهأخذواالقدامىالعربالنحاةيكرن

ميتاَاليوناننالنحرنيكلمةكلمةالكلماتلهذهيعرضبأنالتاؤلهذايرد

جنيابنمثلالعريةعلماءعندلهايعرضثمواصتعمالها،ومع!ناهايقابلهاما

نحرياصطلاحأنهامنهاكلفيويتخلص،وكيرهمالأنباريوابنوصيبويه

نأالقدامىالنحاةيستطعلماليونانيالنحربأنْالقرلالىوينتهيعربي

لديهميكنولم،اليرنانيةاللغةيجهلرنكانراإنهمإذ،مباشرةبطريقةيعرفر.

يعرفراأنإذاَيستطيعرافلم،العربيةاللنةإلىمترجماليرنانيالنحرفيكتاب

النحاةأنذلكإلى.أضف..الريانيالنحربواصطةإلااليونانيالنحر

من،ايرنانيالنحرعنمختلفاَالعرك!النحرءونكانواأنفسهمالريان

تاما3؟((.اختلافاَ،أخرىجهةمن،الريانيال!نحووعن،جهة

الأصلوبهرتروبرتبعهاالتيالعلميةالطرقأفضلمنوكان

والصرتيةواللنريةالنحريةالمصطلحاتب!حصاهتامحيثالإحصائي

استعملماعددأنفرجدالقرآنةالواهدخارجصييريهكتابف!سوالصرفية

بالمفايميتعلقمامنها،لفظوتسعمائةالفالاصطلاحيبمعنا.العلمفيمنها

يتعلقماومنهاوأحرالها،،الألفاظوانراع،الكلاماقساممثلالعامةالنحوية

..وغيرها.بال!تعريفاتمعلقةالمفرداتومنهاالجملبتركيبالمختصةبالمفردات

كتابفيالمتخدمةالنحريةالعناصرمنالبهيرةالأعدادهذ.منواستخلمى

بضعةعلىلاعتمادهمتابعهمومنالمشثرتينخطألهوتينصيبويه

بالنسبةالعرةتلكتعنيفماوقالْ...العشرةالىوصلتمصطلحات

منجزءوالتعمائةالألفوالمصطلحاتالمصطلحاتمنوالمئاتانماتإلى

.)42(.ال!نظامهذاخارجمعنىلهليىشدنظام

أعربالنحوعلمأناعتقدفأناالختاموفيتائلأْبحثهتوربرواختتم

.113-921الابقالمصر(،1)

-4ireالابقالمصر(4)2 ir.
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حاولتاكم،الأولطررهفيالأجنيالتأثيرعنوأبعدهاالإسلاميةالعلرم

اقدمهرالذيالمشهررالكتابذلك،صيب!ويهكتابضوءفيذلكايينان

.)3"(النحرْفيالعربكتب

كانالعريىالنحرانابينانفيوفقتقداكرنانارجوالختاموفي

العربللنحاةمتواصلدؤوبعملنتيجهجاءوانه،لأتهفياصيلأ

للنحاةالجبارهالجهودوهذهالضضوجهذاقمةسيبريهكتابوتوج،المسلمين

لغاتيعرفكانصببويهبأنالنكهنالصعبمنأنهعلىزيادههذا،العرببة

الأسردألىمثلالعربالنحاةإنيقرلرنوالذين،والفارصبْالعربيةغير

علىادعاذهمفييقومونلاَالريانيةمثلبلغاتعلمعلىكانراالدؤلي

يتبينوهكذا.إليهذهبراماتزيدعلميةبينةوجودلعدم؟وثابتمتينأساس

منالرغمعدىثاثهفيافيوصيبقيبمَيالعرلىالنحوأنالكريمللقاريء

العربالعلماءجهودمنالتقليلتبعهمومنالمسثرقينمنكثيرمحاولات

الانسانية.الحضارةفيوماه!تهم

هـاخراجإبرازفيساهمحنلكنلالجزيلبالشكراتقدمان-اودواخيراَ،

عدنانمحمدالدكتورالأصتاذلكروأبدأالرجود،حيزالىالعملهذا

رغمبذلجثلهاضاءهوكتابةالمترجمالعملهذابقراءةتفضلهعلىالبخيت

خيريجزيهأناللهواسالعليهاأحمدهجهردأالضيقووقتهاعمالهكل

هذابقراءةل!تففلهعبابنهيحيالدكررمنالعيقبال!ثكرواتقدمكماالجزاء،

بالثكرواتقدمكما،لاثقلغويبكلووضعهمنهكبيرجزءومراجعةالعمل

/معانالحينجامعةرثيسالطريسيعادلالدكتورالأستاذمنلكلالجزيل

ومراجعةبقراءةلتفضلهمالرواصدهسامحوالدكتررمرعيالقادرعبدوالدكنور

صميرالدكتررزميليمناتقدمأنإلايسع!نيلاكما،العملهذامناجزاءَ

واظهارترجمتهوضرورةالكابهذالاهميةانتباهيلفتالذيالدرولي

المعروفةبببنهافبماوالنأثيرالناثرودرجةالثفافاتنزاوجدرجة

.138الابىْالمددر()43
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(:Acculturation).

فيهايذكررسالةالمزلفمنوصلنيلنرالكتابهذاإرسالتبل

مقدمةوعلىالبخيتعدنانمحمدالدكتررالأستاذبقلمالإضا.ةعلىتعليقه

الأخرىالثقافاتعننقلةكانواالعربانيقصدلاإنهويقول،المترجم

مناصتفادواالعربإنالإطروحةهذ.منيقصدكانهـانما،اليرنانيةوخاصة

عنتماماَمستقلةحضارةترجدلالأنه،المقلنحرهمبناهفياليونانيالنحر

اللغريالفكرفييرنانيةعناصرْيذكرْالكتابوعنوان.الأخرىالحضارات

لثرليصماحهعلىالكتابهذامزلفلاشكرالفرصةانتهزوهنا.العربي

ايدينا.بينالذيكتابه

الألمانيةالمتثرقةذكرتهاعبارةباقتباصالمقدمةهذ.اختتموأخيرأ

تقول474صالفرب،،علىت!طعالعرب"شمسكتابهافيهونكهزينديد

حضارةاصحابانهمعلىديلأكبرللبشريةيقدمواأنالعرباصتطاع)فقد

كماأصفاراَ،يحملكحمارالثعربلحضاراتنَقَلةمجردوليسرا،فكروأهل

الخاطثف.ائتاويخيفالنظرياتبحضبذلئهتنادي

لوجههيجعلهوأنبهوينفعيالعملهذامنيي!تقبلأنتعالىاللهاصأل

ميزانفييكرنوأن،الكريمالقرآنلغة،العربيةاللنةخدمةوفيالكريم

القيامة.يرمحناتي

المرفقوالله

المترجم

هـ2!ا02رمضان71

ام999أول!لانرن24
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دحتاج!ثالفواعدهدراسةهيللصعوبة!الارةللضعربعئأالعلوم!ر031

كيرأه)1".تعفلاالفهمعصيةحثللتلىكركرجهدلب!لالمتحلم

لاستمراريةتركيدأ،تكرنأنإمافهيطريقتاناللنةعلمتاريخلدراصة

لدراصةالمتاينةوالتاريخيةالجغرافيةالمناهجبينالتثابةداظهاراللفةعلمتاريخ

غيرمنفريدةظاهرةبرصفهاإنفرادعلىطريقةكلنعاملأنواما،الكلام

.اهتمامأيأخرىطرقمنيرازيهابماايلاء

Cartesianكتابهفيتومكياصتخدمهافقدالأولىالطريقةأما

Linguistics،كلمنالنقدمنالكثيرلتشومكيالطريقةهذهجبتولقد

تستعمل،تعدلمانهافيبدوالثانيةالطريقةاماواللغوين)2(،التاريخيينمن

هيئةعلىالطريقةهذهلإجاءمحاولات،ظهرتالأخيرةا+ونةفيولكن

هذهنطاقوفي)3(.خاصةودورلةالدراصاتمنومجموعاتمؤتمرات

1(

3(

ركاب،1762ندن.لرثروبرتلمزلفهالامْجليزيهْالقرامدفيمقدمهْكابانظر(

9iv)الون (Alstonاتميد.في()18ملحوظة،ا

خاصهْ،0791ارلجفأنظروالماناتاق-اتمذ.منالحدبدعلىوللاطلاع6691ثرمكيانظر(

99691)اللغوياتعلمليمراجحاتولور-9691ويل،7691وكلورنر571-572صفحات ، )t،

6891!749-ا , ,r Orientalni Archie،84،-85،ص(Zgusta)اللفةعلموثوربة

6891ا،مربكي art،92-303.ص(Zimmer)وhilosophical Reviewه(vv)"

)يكوت(313-364صفحات،9691)45(،عدداللغةموريةوكذلك،922tyro-ص،6891

.()اضراب

عاضات)اصترايا(داركنيرعفىعتدتاللغةعلمنريخالدراصاتمنمبموعةمحنعارةكونجرس(

لهـحدئةاتجاهات!لةْمنعرانالتالمددوجكرصضيهاكرلى6891عامودي.6491

ملمتاريخالحراطتمنوجمرعة،اللنةطمتاريختثة.رآخرونآرلجفهـ.نحفيق.اللنرطت

لهذ.ضدتو!،اللنةملمتجاربخانحلفة(7491مايمز)غقيقكوننجظرياتخاصةمايةمعاللنة
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لحلمالعربيةالدراساتأنيبدولا،اللغةعلمبتاريخالعنايةمنالموجات

المهتمينمنأو،عامبشكل،اللغةعلماءمنالكاملحظهاتلقتتداللنة

أنكريبْوبثكلنقراأنحقاَالمزصفلمنانه)4(0العربيةاللغةبدراسة

ب!سهاماتهم،مقارنة،للفةدراستهمفيلىهي!همرالميبدوفيماالعرب

والطبوالفيزياهوالفلكالرياضياتفيوتحيشاتهمالجليلةواضافاتهم

،.)ْهالطبيعيوالتاريخ

ذلككاندهان،أفضلبكلالقديمالنحوتاريخمعالعربوتعامل

العرلىاللغويالفكربينبالعلاقةاكعلقةالمسألةاهملتلقدكات)6(.كير

عندظهرتالعلاقةلهذهالوحيدةالإضارةأنول!دو:كبيرلكلواليوناني

نأوليدو.العربيوالنحرارسطومنطقبينالتشابه)مكانيةعنالحديث

الأساسيةالمبادئببعضالعربالنحاةأمدقدأرصطربأنتقولالتيالنظرية

الماضيالقرنفيع!نها،الحديثجرىتدالكلامودراسةبالكلامالمتعلقة

فيمانقضهيمكنلالإعتراض،الآن!قابلكماجتثذ،قوبلتوقد،خاصة

اليرنانيةالكتبادخالصبققدالعرلياللغةعلمأصلأنوهرألايبدو

المنطقوليى،اليرنانيالمنطقإنهيهنالهاطروحتا،العرديالعالمإلى

اللغويالفكرتاريخفيدورأحقاادىقدايفاَوالرواقيبل،وحدهالمائي

Historiographiaهيجدبدةموربةظهورمايمزبلنالدراصاتمنالمجعوعة linguistica

الانبهذاثراصاتمنمجصوعةوفاك.اناكعامهاتيقالدوهـ!ةوهذ.كورنر،كلهأيفآيةتحقيق

.7691باريتغفين

عامليبزعفيوالرحيدالأولجزؤ.ئرالذي،المريةالنحوتالمدراص.د!،اس!!وْلْ+كتابيقى)4(

862i iالعرىانحوكريخالوجدةاتملةالدراصة.

49،.ص،mtHymesكابلى،Greenjز.ء.مقالةانظر)5(

.ا-43اعى،.3791ا!،حهأس!وللراسةطرهناعنوميدةمحصرةنجذةصلىللاطلاخ)6(
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القرنيناتانوذلك،متأخرةأوقاتفيإلايحدثلم؟لكولكن،العربي

العرلياللغةعلممركزنقلحين(الهجريينوالرابع)الثالثوالعاضرالتاصع

ب!تصالاتالعرميالنحوبداياتتتصف،أخرىناجةومنبغداد.الى

التيالهيل!نيةالبلادفيالنحروكذلكالحيةاليرنانيةبالثقافةوشخصيةمباشرة

حديثا73(.فتحت

ابكر،الزمنهذافياللغةعلمنظريةعناصرمنكثيراَأنونعتقد

التقنيةالمصطلحات(paradigm)مينهلكلمةالمصرثاتبقائمةالمتعلقةوخاصة

يصفرنبدأواالذينالعربالباحثيئبراسطةاليرنانيةاللغةمناصتُعيرتقد

عبارةأوإصتعارةكلمةْهنان!خدموحينما.علميةبصورةلغتهم

اليونانية"النصرانية،دراصةفيفنيةوصيلةنتخدمف!نناالمعنىْلرجمة

واللاتينية.

فيالمسترىهذاالأخرىاللغاتمر،+الاتتراضر4ْدراسةوصلتولقد

منالاقتراضْبدرا!عةْمنهجيةعلاقةلهايكونربماأنهحتىالحقلهذا

)9(.العربيةالىاليرنانية

)7(

)8(

)9(

اوصتروجورصللكاتبالبيزفطنقاريخافظر:الفترةهذ.تاريخعنعامةمرا!تملىرللاطلاع

،6591وجيرايخلي4-5391ا529صبرلرللكانبالمريهْتاهـمخ-6891ا359ثاجبف،6391

اليزنيةالابراطوريهْمينالانصالاتفي9591كريمردراتانظرئم،6891حتى،،791وبروكلمان

المر!ى.واثرق

ومنالأديةجبربصاطاتنمييزالىيصارخى(scientifically)الككمذ.المولفاضعمللند

.أخرىناجةمن،العليةالمرحلةتجلمازمن!المركيلنحوالنامفةوا،صرل،فاحيةمن،تبمه

ا،ول(.الفصللىا،مرمذاشالثأيضأ)انظر

اضعملهاالغاللانجيهْاللغةنمبزالغالماتبمض:مفالاتلىخاصة،6191مهرمانمراصةلارن

1ا)صوالتافجوا،صلربالزالحالة،اللاتجةانصرانتدرات55(21-.عى)النمارى 0 -t n)،

وحرل(-122ا)13الحدت،والحصراتثبرملما.خبرات،انصرانجةالمرلاتمثكلة

.28.عىوكذلكطياوما،44ص،نفهالمدلرانظر(caل"ues)كللحة
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الفصرلتبحثحيثتقرياتاريخيبثكلالأطروحةهذهفصرلرتت

فيقدم،العربيللنحرالأولىوالمراحلاليرنانيةالعناصرفيالأولىالأربعة

اللغةتأثيريخصيخماالتاريخيللسياقمختصرةصورةالأولالفصل

العناصرفياللاحقةالثلاثةالفصرلوتبحث.العرلىالنحوفياليرناية

بحقليتعلقفيما؟الأولىالمرحلةفيالفيناهاالتيالمتعددةاليرنانية

والتصريف،الكلامأقسامنظريةوفي(الثاني)الفصلوالمعنىوالنطقالصرت

فيالرابعالفصلويجث(،الثالث)الفصلذلكالىوماالأفعالوصغ

معوي!حثاللغويالمنهجفىالمنبعالفراعدنظامفيأيالنحر،منهج

علمبتاريخيتعلقفيماوالكرفةالبصرةمدرستيمرتففي(الخامس)الفصل

العردي.اللفة

حينوذلكمتأخرةزمنيةمرحلةفيوالسابعالسادسالفصلانويبحث

اللفةالىترجمتهاطريقعنمباشركيردورأتزدياليونانيةالكتببدات

المنطقفيبل،فحسبالنحرننليىالتأثيربهذاالعرباحىولقد:العربية

بحثناثمالتاريخيالياقالسادسالفصلفياوضحنالقدأيضاَ،والفلفة

درجةالىالنحر.كتبفيالمستخدمةالمنطقيةالحججفيالابعالفصلفي

العرية.اللغةفياليرنانيالتأثيرتتغمعهايهل

تاريخفيمهمةفرقةوهي،المعتزلةدورفي(الثامن)الفصلويحث

الليبراليةللاساليباستخدامهاهرالمعتزلةفرقةاتباعيميزومما،الإسلام

الوحدانيةمبدأأهمهاومن،الدينيةمعتقداتهمعندفاعهمفياليونانيةالجدلية

علىهيبلفكرياَ،معتدلةفرقةالفرتةهذهنُعذألاعيناويجب.الدقيق

حكمزمنرسميأدعمأالفرتةكسبتحينمابداوهذا،ذلكمنالنفيض
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لقدا(.هـ)085/236ْهـ-833/218الأعرامبينماالعباسِنالخلفاء

الفرقةهذهحظيتولقد،آراثهميعارضمناتجاهجدأمتعصباَموقفاَاتخذوا

ولآرائهم،المنطقيةللمناهجاستخدامهموهورئيسيلسببباهتمامنا

النظرياتناقثناالتاصع()الفصلوفيوالمكير.بالكلامالمتعلقةالخاصة

العرلي.اللغةعلمفيحديثمرضرعنسبياَ،وهر،الكلامبأصلالمتعلقة

يتصلفيماوخاصة،الرواقياللغةعلمدورالعاضرالفصلفيناقناوقد

المعنى.بنظرية

كتابترجمةا،طروحةهذهفيالأصاسيالجزءكان،الأصلفي

إصحاقبنالرحمنعبدقاصمابيللنحويالنحر(عللفي)الأيضاح

عنعزفتولقدبغداد)11(،فيالعاشرالميلاديالقرنفيعاشالذيالزجاجي

خلالمنالأطروحةهذ.فيبهاالثعرريمكنآثارهاأنرغمالترجمةهذه

دراصةرويدلمنجداَمفيدأكان،الذيالكتابهذامنالاتتباساتمنالعديد

علىكانالكاتبلأنبل،أصيلعمللأنهفقطليسالعركي،اللغةعلم

وحةالا!ملهذهفيوجدناماوغالبأالبغدادين)12(.النحاةبأهمشخصيةمعرفة

الحالةهذ.وفيلها.ظهررأولعندلغريبمبدأتتعلقنقطةربطفيصعربة

علىمراراَالإعتمادعليناأوكانالإيضاحمنب!قتباصاتانفناأق!نعنافقد

الخامىالقرنفيغاشالذي،السيرطيكزمنمتأخرزمنفيكشتمصادر

الكثيرمنمرصعبثكلفيهإتتبسالذي،المزهركتابومؤلف،الجلاديعثر

المتزلدرلةملىوللاطلاع،9291،وجبرائلي،7918باتونلراعاتتارنالترةمنا.عنللصزبد()01

.6591روناثانظر

،الدامرةمبارك.مكنبهااليالإيغاحمفدمةانظر،العر!انحومذاعنالملوماتمنلم!رر)11(

9591.

78-.8.صالايخاح،هالزجاجيبهأخبرنامامذا()12
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والعرلىالكلاسيكيالمنهجينربطضرورةان.والمعجميةالنحولِةالكتاباتعن

النظامينلكلاثاملاَالرضعجعلحاولنالقد:النقاضفي)طالةسببتد

علىييعثبكلواضحاكانالاصتطرادأنالكفايةفيةبماواعنكناولكننا

الحقلين.هذينأحدليللمتخصصالملل

ترجم!تناعندوحديثةمكافثةإنجليزيةعباراتعامبثكلاصتعملنالقد

لجعلولكن،مبدئيبكللي!،واليرنانيةالعرلةالفنيةللمصطلحات

فيالطريقةلهذهالاستثناءاتبضوذكرت،للقراءةيسراَأكثرال!نقاش

المراجعفيالمستخدمةالمخ!تصراتعنالتفاصيلوضعوتم،أدناهالملحوظه)13(

)11(.الكتابنهايةفيالمراجعبابفيالإقتاسوعبارات

نأ،خاصةالحاليةمصادرناضرءفي،أرىكما،الصعوبةمنإن

البداياتتصدناإذاهذا،العربيالنحوفياليرنانيالتأثيرمدىقطعاَنؤكد

13(

1،(

4فمثلاَ-ح،الحرسةللمصطلحاتمرالفةيخرالانجليزيةالمصطلحاتانيتذكرأنفاالمر.علىيخفي(

clensionالحالاتبحضفياضحملنافلقدوعيه.رفع.ولأ+هول4ة7حووترجماعرابسَرجم

وهوواضح)وببومصرالفكلمةعيهوثال،الانجيزتالباراتتوافرعدمعدالمرسةالبارات

لايةعاراتاضخداءتمأخرىحالاتوفياضخدامها(.يمكنلاinfinitiveالانجيزيةالكلتان

فيلجققدالإعرابمدأف!نالمرسةالخوتالنظربئحب،.مُشلتضnominatumْثل

وللدلالة.اعرامةحالاتولهاتحربالأفحالأنالغولمنلمكنوزلكا،لعالعلىا،وتاتبمض

را.عرت.صَرجمفهيinflectionكلمةاما.ؤ.اussive".كلمةاصتخدفا.الجزمحالةْعلى

,011فالاصم:ميانلهماالفحلْو3ْْالابانْيدكرأنأيفاَالمرهعلىويجبْتمىسفْ noun

ْوالحرت4Particle.الألاةثملْالحرتوهوالكلاممناثاكوالتم.(verb)والفعل

نرجمةفضنامبةحالاتوفي،vowelونميحركةبحكىconsonantتُرجمالصاتْ

الإثارةونمتدوصينالإنتباسحالةفيالمفافةالباراتوضحناولفد.Letterيضْحرتْ

اصما.ترجمةوتمت،واضحةصتكونفافهاالأخرىالمشتصراتأما،حرفيبوضعلتويخحات

فيكان.باللاييسكمااللاصيةا،صصاهواضخدتوار!ر،افلاطوناصميْباصا.هايونايخةالقلئم

4ليالمشخدمالظاملذلكتفرسأمنابة(transliteration)الحرمةالحروتففلنظام bica!مم

4)باصا. i"الرصل(.وه!زة،الصةالحروت)دكامالىوالإصارة4،لامنبدا

eterumكتابلىتغهولمانجمأ( FragmentaلأStoicorumقهلحىنظامناضحسناللقد

والجز..المبلدتضرقمينأووالطروالحفحةالمبلدتشأرلامثلائة)قااضححلناللقدالإضادعمبة
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أرسطرعمللمجملترجماتالآنلديناويتوفر.العربيللنحوالعلمية

(corpus Aristotelicum)نسنطبعماوأفصى.منأخرةزمنبةفنراتلمنامة

مدركإنني.واليونانيالعرل!اللغويالفكزيينالعلاقةإحتماليةهوتوضيحه

للنحرالف!ني!ةوالمصطلحاتللظواهرأقدمهاالتيالتفاسيرأنلحقيقةتمامأ

أخرىتفاصيرمعتتفق،اطرحهالذيالنقاشاساستثكلالتي،العربي

يخهقدمتالذيالتاريخيبالوضعالتعريفحاولتفقدذلكومع.بديلة

كافيةواعتارهامعاَالحججهذ.تقديميسببل!رر،باعتقاديوهذا،تفسيراتي

وتوعيمنالكب!يرةالمجازفةأيضاأدركأنشمنالرغمعلى،حججيلدعم

والنحراليرنانيالنحوبينإتصالآهناكأنفرضيةمنإبتداءمفرغةحلقةفي

يمثلماشثأأنأعتبرلأني!ستمراريفرينيماهناكف!نوبالطبع،العربي

منالخطهذاإتبعتولقدتحديداَ.الاْعيةفرضيتيبببوهذا،برهان

النحويينتربطأنتحاولجادةدراسةتوجدلااللحظةهذهحتىلأنهالبحث

المعلرماتهذهجمعحاولتولقد.العربياللغريوالفكرالمتأخراليوناني

،الشأنوقليلةالمنالبعيدةتبدوكانتالمقارنةأنمنالركمعلىومقارنتها

لهذاالأصليةالفرضيةتعديلوجبولوحتىمفيدةالمعلرماتتكرنوربما

البحث.

مفارتاتعلىالمنطويوالتفكير،خطربحثميداناللفةعلمتارلخإن

متحعابههأمورعلىتعليقأيعناتعتولكننيجدأ،مغرامرفيهتاريخية

إظهاروحاولت،المعاصراللغةوعلمالعريةاللنريةالنظريةينمتاويةاو

وأالنبيةالنظروجهةتؤيدأجعلهاأندونمناراهاكمافقطالحقاثق

لمالأصحعلىهرأو،الآنلحدل!دألمالتاريخياللنةعلم)ن.التطررية

هرمنهجالآننحتاجهوما.للحقاثقا،وليالإستكافمنأكثريتقدم
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نأالمعنىبهذانتريأنهناويمكننا.اللغةلعلمالتاريخيللتطزرنقدكيوتفكير

يُسهمُكماالمعرفىحقلنامثاكلحلفيكثيراَيهملنالتاريخياللغةعلم

به.متعلقةمسائلصياكةفي
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ايهولالفصل

اليونانيبالنحوالأتصالأواثل

+)؟(النحووبالعري!ةهرماطبفيبالبونانبةنىالصناعة+هل.

ميادينهمفيالعربالعلماءاأنعاموبثكلاليرمعليهالمتفقلمنإنه

علىمق!تصرالإتفاقهذامثلولكن،اليرنانمنسبقهمبمنتأثرواقدالمختلفة

علىمبنيةالنظرةوهذه،اللغةوعلمالحديثعلممثلالبحتهالعريةالعلرم

لناربخالنفلبديالنف!برإن،المنالشبلوعلى،بفولالذيالعرليالنفبد

ضرورةجاءاللغةعلمأدنبيْنالذيخلدونابنطرحهالذيهواللنةعلم

بأنالإدعاهبمكنانهنببنأنهناوفصدناالفعاد)2(.منالعريةاللغةلحفظ

بهاتأثرالتيالطريقةبنفسالعربياللغةعلمأيضاطالقداليرنانيالتأثير

مباترأحدهماطريق!ينكيزأنعليتاأنيعنيوهذا،والفلفةالمنطقعلما

الثاني.النرعالأولالنوعصبقولقدالتأثير،هذاإنتقالفيمباضريخروالآخر

نوضححتىالعرك!اللغةعلماصلإلىإنتباهنانرجهأنبدايةعليناويجب

العربالنحاةبينالجاضرللأتمالنتيجةجاءتالمرحلةهذهفيالعاصراي

نرىأنعلينايجبوثانيأ.المفترحةالمناطقمنالكثيرفيالهيينيةوالثقافة

العرببةالنرجمهنأثبربنناميوذلكاللاحفةالنطرراتنفرأنبمكنكبف

وشروحاتها.أرسطرلأعمال

.2،13،،الحلوممفانجحكاب،اطرارزصأحمدبنمحمد()1

وكذلك،0591لوكأنأانظر605-517(،)صبنداد،المفدمة،خلدونبنمحعد!عبدالرحمئ)2(

35(.ص)9!3-.،0191هلص

-wA-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرقفيالعالممناطقجميعفيمستعملةاليرنانيةاللفةكانت

كانتببناالمثففبن،ببنانصاللغةالبدابةفياسنعمالهاوكانالهبلبني

)3(،القبطيةأو(السريانية)مثلالآراميةاللهجاتتستعملالدنياالطبقات

قرةتناقصتكلماأهم!يتهازادتمستقلةثقافيةمراكزفجاءةظهرتولكن

فيوأئطاكيامصرفيالأصكندريةالمراكزهذهأهممنوكان،اليونان

بجامعاتهاالمراكزهذهترسعتمتأخرةمرحلةفيولكنصرريا)4(.

الطرائفبينالتنافىالىجزئياَذلكسببويعرد،التعليميةومراكزها

)الرها(النطرريةالضرقيةأديسافيالموجودةتلكمثل،النصرانية

جندمدرصةمثلالفارصيةالأمبراطوريةفيمتأخرزمنوفي(،)ْونصيبين

جامعاتمنللباحثينملجأكانتالتي،الكرفةتربالمشهررةنيابور

الفارصيالملكمنحولقد.للهروبالراديكاليةآراؤهماضطرتهمممنعديدة

بدونكانراالذينللفلاصفةبلاطهفيملجأم()587انرضروانخوسروس

منوكانم(،952)عامالأثييةالأكاديميةج!تنياناغلقأنبعدوذلكعمل

كانتوالعلميةالثقافيةالمراكزهذهوفي)6(.العظيم+سمبيكوسهزلاءْبين

الريانيةاللغاتإلىتترجماليونانيةالكتاباتوكانتتدرصاليرنايخةالفلسفة

بكونوالمالاكمنالحديدأنذكرالذكلطنبحها،وما192؟9e14فامرائالجلوعلىلارن)3(

الوضعرلممركادنا..(16)ملحوظةانظرمصرليالرضعولممرت(.الرابع)الترنايونايخةاللنةينهمون

صاتوزانظر،الريةالأدايمليالمركىسةالحكومةتجا.بالحداوةالنورولحردةاليزنيةالأبراطوربئفى

116 A.

هرتعا!،5291بارصرن9091ضميل،039!مايرهرتافظرواهيتهاالاصكلريةوصفلى(4)

.66؟اثاونيانظرأنطاكةوضعومحن،6،91يل،+91

،2918درلل)عنرا(أدباوعن،2691صلانظرالإصلاملىوتيرهاالريةال!ةمحرالإطلاع)5(

.2691وبرمن،نووبىانظرنببرومحن،3791لررلانى،0391وبز،0791وببل

.3.ص،2صأ،اجملاياصانظر()6
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فيولشىنشابور،جندمنبالقربالمنطقةهذ.وفيوهناوالفارصية)7(.

للتأثيرالأشاراتأوانلظهرت،دمقفيا،مويللقصرالمجاورةالأحباء

حولالأولىالمعتزليةالمحاولاتوط!بيعة)8(الفقهيةالتأملاتاوائلان.اليرنانن

ندلالفضاباهذ.كل)9(،اللهصفاتومبدأالحرةالإرادةوفضبةالفرآنخلق

)الرصمبة(النرجمهنبلوذلكمخنلفةحفولفيالثفافنبنببنالإنصالعلى

يسكنراأنوالنصارىالملمينالظروفاجبرتلقد.اليونانيةللكتابات

بدايةقبلاثمرقإلىاليرنانيةالمعرفةنقليستدعيبالضرورةوهذا،سوية

قدالاتصالهذااواثلأننبيقانوشحاول\(.المباشر)ْغيرالمعرفةهذهانت!قال

اللغة.وعلمالمنطقحقليفيبارزاَدورأأذى

واللغةاليرنانيةالفلسفةفيمرادتدرسالهيييةالجامعاتكانت

وتشكلانالتدريىفيمهمةووساثطوصائلهماالمادتانوهاتان،اليونانية

ولفترة،اليرنانيةاللغةوبقيث)1؟(،للفلسفةدارسلكلاجبارينموضرعين

مكانتأخذأنالسريانيةاللغةاستطاعتاثمرقفيلكن،التعليملغةطويلة

8(

كابفيوأبضأيلاديهبركط/العاضراثاك)القرنانجمبنمحىأبوتاريخلىمتعارةفالك

الفرصاضطاعم(102-272)ضابورالاصا!الملكصدفيانهوذلك322(ص،اج،6791جرجن

منوأخذواوالقطيةرممروصريا،،انهرينبينماأعاليمئلالرومايخةرالمقاطعاتاليونانتهر

ا،مبراطررمن!نايخةعلبةكتااضلملدضابورالملكلانالمقولةمذ.وحسب.الفلاضةكتبفاك

951يرزقارن(454صخا!437-166ص،7291الإصلابةالفلفة)انظرالروماني IA46ص.

)س،لانكتابافظرالرعيالإصلاعيالفكلرليالروماشوالقانوناليوفانيانطقآئارعلىللاصلاع

)53(.ملاحظةالحامةالرحدةكذلكوانظر0591وضاضت،95ملحوظة33،ص،0791

بلأسركروم،9691خرريانظر،الاصلامملىاييزنطناللاهرتلملما.اليفالهبومعلىللاطلاع

AVجلكدلفد.94-اهصفحات،"ا،t41الإءس،اللامرشاتفكيرلىالكلةآبا.نلأبر،ا

.2ا-.8ص،1411،اسلانملاحظاتكذلكلارفي

،6891يخفكذلكوانظر،43؟،68صنحاتوكذلك،142ص،9491اربركيبيميانظر(

21.ص

.01ص،4891فور(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ننالأسبانيلاحظالرابعالفرننهابةوفى.تدريجيبئكلاليونانبةاللغة

هناكمنفقطجزءاَأنالمقدصةللاراضيالحجمناصكأدىوالذياجريا

واحدةبلغةيتحدثالعبوغالبية،والسرياشةاليرنانيةاللغتينبكلاي!تحدث

الطقاتعلىمقصوراَكانبلغتينالتحدثأنويبدو)12(،اللغتينهاتينمن

فياليونانيةاللغةتعلميبدأالقىكانالأوتاتبعضوفيالعليا،الاجتماعية

السريانيةاللفةفيكبيراَتأثيراَاليونايةاللغةمار!ستولقد)13(،متقدمعمر

)"1(العلةحروتعلاماتوكذلكالمفرداتمنالعديداقتراضشكلفي

الإجتماعيةللطبقاتلغةالريانيةاللنةاصتمرتولقد،الأدبيوالأسلوب

كحلقةالعرلي).(الغزوبعدأهميةأكثرأضحتالاخيرةاللغةوهذ..الدنيا

الىالبرنانبةمنننمالمترجماتفكانتالعرببةواللغةالبرنانبةاللفةببنانصال

دراسةأنبظهروهذا.العرببةاللفةالىالسربانبةمنثمأولأالريانبة

أهميةأكثرايرنانيةاللغةأضحتالنقيضعلىبلتخفلماليرنانيةاللغة

تزويديستط!يعونالذيناثدربىالمرَجمينمنالعديدوكر!لأنهاخبلذيحن

اللغةبقيتمصروفي؟"،اليرنانية)ْالفلفيةللكتاباتجيدةب!رجماتالطلب!ة

بكونوالمالدبنرجالمنالعدبدأنرغمالناصببنالنعلبملنةالبرنابة

.(

ديمرتهوالرصافيْايونايخةاللتينمنكلأالكلانمنليلجزءيحرت)صوريا(المقاتمذ.وفيا(

ثائماْبايونايخةيخدثكانالتىفانولذلك.شطالر،نجةأيضاْاَخرونيحرتشصا،ايونانيةاَخرون

القىتولهمايرجمانيظغكاهنالررمكديرجدو!دان.الىمافيْيمرت-لاندان،الريايخةري!

26-262(.اعى،cap)47النقاضيمعأنالمرهيظغحىرذلك،الريانتا!ابونايخةمن

ايرنايخةدالهيلةولمطالمة..16عى،1866اكفورد،،ارلريكجغقين،افراص.صكابانظر(ا

.0591وتيرز،0691يبرمانانظرالرتةالمتاطعات

ايونانجةالمنر!اتكذلكوانظرعى+-47(!نرا!نيترب)بتكار)مذا5391يخبلقالهمالارنا(

.0691ضمالكابلىالربابةلى

،.الحركيالفغ8تكرنانالأعحأناتمرجمررى،ا،صليلنصحريخةترج!ةهذ.(

-VTص،9491أويدىييليانظرا( 1V.
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نُدزصالطبيةالمرادكانتالاصكند!ربةجامعةوفيدهمها)6؟(.علىفادرين

دائم.ولكلاليونانيةباللغة

فترةففيبالرجود،اصتمرتاليرنانيةالمرادأنالعلمالضروريلمن)نه

لنةاليرنانيةاللغةبقيتهـ(هـ-507/87)685/66الملكعبدالخليفةحكم

الميلادي/العاضرالهجريالرابعالقرنوفيدمق)17(.فيوالليرانالإدارة

يرنايةمواديتخدمهأ619035/)ترفيالأصفهانيحمزةالمزرخنجد

بمساعدهوذلكالببزنطببنبالأباطرةشعلقمالدراصهمباضربثكلناربخية

لاولكن؟"،A)أصفهانفيالملكيالبلاطفيايرنانيةيتحدثكانالذيخادمة

تواصل،كلغةاهميشهاسريعبثكلفقدتقداليونانيةاللنةأنالإنكاريمكن

قفت.تدأرصطوأعمالعلىالثروحاتأنكما

قواعدهاحسباليرنانيةاللفةتعلمراالذينالناسبعضهناكأنيبدو

)عاضثراكىدليوسومزهـأوليم،الن!حاةمنالعديدصاغهاوالتيالتقلي!دية

النفبدبةالنحوبةالطربفةكانتالوتتذلكففي.م(ق017-.9ببننفرببأ

الملمرنترجمفلقد،والتعلمالنحويةللمعرفةالوحيدالمصدرالراقعفيهي

7(

8(

الترةخلالتلريبمنجكلالمامةالجاةالتيةدخلت87-88:ص،1291تيز/هـطكنلارطلارن(

لإملا.أذطرم(006رمرئيىlابراهامالمطرانفثلأ،ايرنانيةيفهمونالذيعددزادوبذلكاليزنيه

ابرمىورقاْتمنابرنايخةاللغةمرنبةإن!اطبتتيأنيمكنالحريةالفترةوليبالقيةهانجيله

27-32.،1-125ص،0591بنرزأبضألارن9(5ا)عى

،رفوانتحفين،البلدانْلنوح!تابهْ!الإنرىذكر.ماكذلك،217ص915هلاحغيلب(

ا"هـ0/07!؟ةسللعرقيالدروانننلل!نابنرىذكر.ماوحب،اW-111عى10118مصر

.االبرةلىبالددرونانيأكاتأانفلكجبوكان

؟ا6191057()بنداد،1844-8018عى،ييزع،شزيرعطنتجموتوالدهتحنيناتلريخ،هحمزة(

74عى،6891روزنفالأيخأودارن،4-هعى،68وكيعمصاثرأيضأدارن،الروص(لفظ)من

.-+ا11136.دفحاتوأبضأ،!را
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النسطوريةالتقاليدحسبمبكرزمنفيالسريانيةالىTechneثراكىكتاب

ولاقدم)91(،058عامقبلترفيالذيالأهوازمصاحبيرصفاتبعهاالتي

اذيعقوبوكانالتقاليد،بهذهتمامأملتزمةعفراصاحبيعقوبأعمالكانت

النحاةهزلاءبعضوكان2(.)ْاللاحقةالسريانيةالنحويةالأجيالفيكبيرتأثير

هزلاءبينومن،الأسكندريةفيالرنانيةاللغةدزسقدالسمريانيرن

لكتابشرحاَكتبوالذيم(632)ترفيعينراسصاحبسيرجيوس

ومن)21(،الكلاماق!امحرلوكتابأ(Categoriae)التصنيفالمصمىارسطر

سالفيعفراصاحبويعقوبالأهوازصاحبيوسفأيضاالخاةهؤلاء

بمعرفةيتمتعونمترجمرنهناككانانهاضالاتفيمكنوعليه.الذكر

العريية)22(،الأزمانفيمتأخرةأوقاتفياليونانيةباللغةمعقولةأوجيده

قصدوبغيركانتومناهجهمالمترجمينهزلاءاعمالانالافتراضايضاويمكن

اليونانيةالفنيةوالمصطلحاتالرنانيةاللغريةبالمناهجكبيروبثكلمتأثرة

خلالاصتطاعراالذينالمترجمينلهؤلاءممتنرنونحن.اليونانيةوالتصنيفات

ن).العرليالنحرلتطريراساصاَالاحقأاصبحتقليدأيزسواأنقرونعدة

،عديدةمرات!دناهاقداليونانيةللكتاباتايةولىالسريانيةالتراجمتصة

)23(.وآخرونصتاركبرمتدمهالذيالمشرهناونقصد

ركذلك؟222ص،-117ا16عفحاتA141.صتاركبرموكتاب،9عى،9188،يركىانظر)91(

.ا!ر،هص،8،91فرر

ضاركبوموأبضأ،248-256صفحات6891ضاركبوم،3101-اصفحات9188يركىانظر)02(

.291-191ص،4691،رروكر

91بركىانظرجرجوصمحلىللاطلاع)21( AA،صتاركوبوم6،صA11عفحات،اv11-114،

.402صوكذلك،-185918او90ص،اج،اعتابنIliماابضاْلارن،17ص،4891وغور

.58عى،6891صرز،انظر()22

091ضاركبوم)23( 0 (2291)، A1»،لوثالايضأانظر020-،ا68ص64951وروكرض!اركبرم

عدشة.تاَبفلىروزننالأيفأوانظر1111.وهو!9391وكيغ8e11وهور7091
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يأتي:مانقولأنيمكنالعرليالنحوأصلفيجاءمانلخصوحتى

)توفيالدوْلطالأسردأبوالأولالعرليالنحويحولالمخهتدفةالتفسيرات)ن

فعادلمنعهوالخوْفنإبت!كارمنْالرئييالقصدأنتزكدهـ(6/96

هذايتعلقعندماوخاصةالجددوالملمينالأم!نالسنةعلىالعرليةاللغة

)24(.القرآنيبالنص

تكرنربماالتيالاختلافاتعنالنظروبفضللمصادرمتأنيةوبدراسة

مربرططالبأبيبنعليالرابعالخل!يفةواصمالدؤلياسمف!نالتفاصيلفي

لهايعترفأنيجبالقصةهذ.أننعتقدف!نناوعليه(،»النحو)ْبرضع

لحفظوضعقدال!نحوإنوهيالرئيةبال!نقطةيتعلقفيماالأقلعلى،بالفضل

وايلداعتراضنرفضف!نناالنقطةهذهعلىوبناهَالفساد.منالكريمالقرآن

قرآنيةاقتباصاتمنتخلوكانتالعينكتابمثلالقديمةالمعجميةالأعمالبأن

علىمبنيالأعتراضهذالأن،ضريعةعلماءيُعتبرونيكرنرالمالخاةوبأن

يربطالآيجبالمعجميةالأعمالتطورانإلىإضافة)26(.متأخرةمعلومات

بالكلماتالأولالمعاجمأصحابيهتمأنالط!بيعيلمنإنه.النحوبتطور

حجةأهمدهان،العاديةالقرآنيةالمفرداتمنأكثرالقديمالشعرمنالنادرة

لدراسةالدافعحفبفةحرلالمصادرنطابقهيالدؤليالأسودالياعمالنزكد

العربيةلفادحل!ولرضعللقرآنالمتعددةالشختصححضرورةوهرالنحو

الأصلفييشعملانتقريبانحرلكلالمثالىالوضعفإنوللحقيقة.المحلية

4ويخف،2اص،6891صممان)24( 1AIAلىالزجاجيذكرهاالغالروايةنصأيضاْولارن،13ص

.3i-2ص98،انحولىالإيضاحكابه

ناالىمباركوبخلدرالمخلفةاتفاعيرهذ.محنمفصلاْتحبلاْيمليا-+.عى،،791مارك)25(

الحرية.المصا!ربلمنبمدقننلتلدالندةلهذ.الحنانقأصاجات

.6-5ص،5691وايلد(2)6
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ملاحمعليهومثال،المقدسأوالقديمالنحوعلىللمحافظةكوصيلة

الأدبفيوالاجاالهند،فيثيدسوكتاب،اليونانفيهرميروس

هوهذافيوالسبب)27(،الصينفيكفوصميرسونصرصالايسندكط

العاميةاللنةتتيرببنماهيكماتبقىالقديمةالتقليديةالنصرصأنبالطغ

للنصرص)المقدس(المعنىفهمعدمفيالخطريبرزهناومنتدريجيا،

الفدبمة.

عاموبكليتضمنالدؤليزمنالناسألسنةعلىالكلامفسادكان

الدؤليالأصودأبركانلماذايفربالتاليوهذا،الإعراييةالحالاتفيالارتباك

حروفلكت!ابةطريقة!إلاءالترقيمأولهما،بمكلتينرثييوبشكلمهتماَ

دراسةهيالثانيةوالمثكلة)28(،السريانيالخطعناخذهاطريقةوهي،العلة

الحالاتدراسةبمعشوالجر(وال!نصبالرفع)أواليهوالمضافوالمفعرلالفاعل

ولكن،الدؤليعندأصيلاَكانالحالاتهذهاكتشافْ)نْالإعربية)93(

الهدوعن1918،271فالصتاينوكذلك1i-82ْص،0918،1نالصتاينانظرايونانعن)67،

7.رنجو ، 1 ، 1 ، t911191مصروعن،v1-n1,الميئوعن!1.،7،91جوردناينداوعن

.7،63،،2691جمىشكاراط

2(A)91سسان 1nْ،كانالأص!وهذا.بطت،3لعَإهْموالعريةللقحةالرسانى3الأأنيؤكدوهذا

ماخرزمنليالمربكان115،ا414ترزىايضاْلارن،البارةهذ.الدزلىاخرععدمامرجردأ

برججالإعلالليايخأوانظر.2ب6891،18صسانابضأولارن،الريافىاتائيرعذايمركون

Dieالمبكرةالمرسةانخ3ج،6191رضراليsنرلدتمابليبرشلأوسراصو Geschichte

ntextsع!des ko،ابتكارحرلالمختثفةالقلديةالفرقزكرتالكابمذاففي.26-926اعى

الإعلال.إضارات

1ْ،اخبار،اليرافيانظر.والمفمولالفاعلبابوفعالذيهر)92( 0 ، 1 Aلهأضارعلي()يضومر

،أمغقيق،انحويينمراتب،اللنويالطبأبو،رالجرْوالصفالرفعإلى(الدؤليالأصودالإكي

5491،6،14،القامرة،)برايم r1.،هذافيالمرمةاللنةفىمرجوثأالإعلااطكاناذاوالزال

مقحينالخاةكانافايخماهوالمهمأنإلىيحودذلكفيوالبمذ.،الظربوجهةمرتجطيخرالرقت

.-هI،5591لركانظرالرالمذاعن.الكلصاتآخرفيالمححالإعلالعلىللحفاظباحابْ

1.،30961)144يلرلدمهاالغالهاترالملالخاتا8-. BibliolhecaOrientalis)وما
.(-917187عى،29،1،201ول!ع!5رونجر،تجبها
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طبقراالذينالمتأخرينالنحرينكلبلمنأكحمتربماالفنيةالمصطلحات

الدؤلي.زمانعلىزمانهمفيالنحريةالمصطلحات

الكلاميأتيْبماالدؤليأعلمأنهذكرطالبأبيبنعليدوروعن

والحرف،بهأنبيءماوالفعل،المسمىعنأنبأمافالاصم،وحرفوفعلاسم

علينالازماكانربما،الكلامهذاصحةمدىماندريولا3(:)ْلمعنىْجاءما

هوعلياَأن،يرىالذي،نرلدكهرأىكماال!تثحئعمذهبالىهذانعزوان

القصةهذ.كانتاذاايضاَهنامتأكدينولسنا)31(،القرآنأجزاءجمعمناول

يونانيةكلمةاصتخدمطالبألىبنعليأأنبدليل،اليرنانيبالتأثيرمرتبطة

ليتنا.)33(العاديحديثةفيولةا!ك!(+جيد)باليرنانيةْقالونوهيواحدة

نعزلمعلرماتلديناوليتالعربياللغةعلمتاريخفيأكثرالرجوعنستطيع

اهـ(197/75)ترفيالخليلبهاتعلمالتيالابقةالطريقةحولأكثرعيها

بالتأثيري!تعلقفيمانتائجابسطبالإمكانكانهـ(،397/177)ترفيوصييريه

المعرفيالوضعضرءفيولك!نه،العرد!اللغةلعلمالأولىالفترةالىاليرناني

مستجلاَ.يدوهذاف!نالحالي

وذلكتماماَ،مفقودةالمدةهذهبعدالأصودألينشاطعنالمعلوماتإن

منقرنبعدولكنه،الكتببعضوعناوينالمزلفيناسماهبعضباشثناء

مرحلةإلىوصلقدالعرلصالنحواننجدوشبريهالخليلزمنوفيالزمان

والكت!اب.ضاعتقدالعينكتابباصتثناءالخيلكتاباتمعظمإن،ناضجة

اثاثة.الوحدةأبغأولارن4،9،115الأثبا.،لجناتل!ا،باهنزمة،الأنجارىابن)03(

2.ج،1411،وضنالينولدكه:حففةْكلماتوبتادعا.اتمنهْ.)31(

ق)مامة،الحربلانأيخأدارن،163ص،اج،اللغةلىالمزمر،الوطيعدظهركماانحالي)32(

7،3.ص،13جن(،ل
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بهساعدهبللوحدهالخليلبهيقملممعجميعملعنعبارةالأخير

جذورلتمنيفنظاماَب!نفسهابتكرقدالخليلانيظهرالكتابانرغم"%خرون

الخلبلنظرياتإن.النظامهذاعيهابنىالتيالصوتيةوالجادئالكلمات

أيفا،اعتقدوحسبما،جاءتوربما،الهنديةاللغةبتأثيرجاءتربماالصوتية

ولكن،ضاعتقدال!نحويةالخليلكتاباتبأنويعتقد)33(.السريانيةاللغةبتاثير

والىهوالكتابفيسيبريهاتبعهالذيالنحريالنظامفإنرويلوحسب

بمصطلحانهالمضوازنالنظامهذافإنولذا"34(؟الخليلابتكارمنحقيقيةدرجة

اقلفيطبيعيتطررنتيجةيكونانجداَ،محتملوبشكليبدو،لاالفنية

قدصيبويةبأنالعربيةفىِاليونانيةتأثيرعلىويُعترَضُ.الزمانمنقرنمن

تدوالمقولةوهذه،اليونانيةالكاباتترجمةتأثيرانثارقبلوقتفيعاش

يبدوقدال!نقاشهذاأنالرغموعلى.الخليلعنللحديثملاءمةاكثر

النحوعلماستقلاليةعلىدليلاَتستخدمانيمكنلاالحججهذهفإنصحيحأ

حقيقةإلىثيرالدلائككلإن.اعتارهيمكناَخرعاملاَهناكلأن،العربي

كانتيينما،الكلامفيارصطربم!نطقلبمعلاقةلاالحققيينالنحاةهزلاءان

الشرقأركانجميعفيحيلكليمارسكانالذيبالنحرعلاقةلهم

الأدنى.

مزسسي"إنتقولالتيالمذكررةمذكررعبارةمعنتفقلاإت

عمليةفيهاتمتبيثةفيعاشاقدوسيبريهالخليلالعطمينالنحر

لتاريخنفسهمذكررتفسيراتمعيتناقخسهذالأن3(،")ْالإسلامترجمة

هـوالقرنالثاني/الثامنالقرننهايةفياوجهايحددالذي،الترجمات

(r)(.الأول)الجزه6791بفداد،دروضأ.دتحقين9-13،الحينكابمننخ374-.،6591وايلد

6191تروبروجُضيهوالذى،لبىيهالكابفياطبلمنالمقتاتملحقلارن،9591ريل)34(

ا،ول(.)الجزه

.17عى"9691مذكور)35(
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بالفباسالنحويالفباصمفارننهف!ن،علبهوعلاوةهـ)36(.3/الناصع

أساسعلىالفانمةحجنهوكذلكخافى)37(،امربالنأكبدهرانمطفي

الثلاثياتقسيممعمقارنةوحرفوفعللاسمللكلامالثلاثيالتصنيف

ومن)38(.الإطلاقعلىقطعيح!(غيرInterpretations)كتابهفيلأرسطر

هذاولكن،اليرنانيبالم!نطقفعلاَتأثرقدالعرلىالنحرف!ننظرناوجهة

الثقافةمركزبغدادأصبحتعندماوذلكمتأخر،وقتفيظهرقدالتأثير

العربية.

adcaeكتابفيميرك!حاولعندما apud Syros!خة5،حاولHistoria

علىرئيسيبكلاعتمدف!نهاليرنانيالمنطقعلىالعربيالنحرإعتادإثبات

)93(:يأتيماحججهاهممنوكان،الفنيةالمصطلحاتلابه

.الإعرابْوممطلحْالتصريف.فكرةا

-3افاثلاثهإلىالكيلماتتقميم.2

والمزنث.المذكريينالتمييز30

صغ.ثلاثبين.التمييز4

(.والزماني)المكانيالظرتفكرة.ه

.الحالفكرة.6

تدلبلاليرنانيالمنطقتأثيرعلىتبرهنلاالحججهذهأننعتقدإننا

26.ص،9691مذكور)36(

اهنا..الرابمةالرحدةتازن)+(

(8)rألنا..الثاتهالرحدةلارن

.14،801اص95188يركىأ"3(
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ال!نقطةوكذلكنقطتينأولمناقةوستتم،اليرنانيبالنحرالاتصالعلى

والذيللظرتبال!نسبةأما،بشطةالثالثةال!نقطةإن.الئالثةالرحدةفيالرابعة

هذ.ف!نإنماء(أو)وعاءويعنيولهْس!!+،أرسطولكتابتأثيرهفيالرجرعيمكن

النحوبداياتفياليونانيالمنطقأثرعلىكديلدحضهاويصعبُقويةالحجة

يعدانوالذين،وامانالزمنمبدايمجمرعإنالقرليمكنوكذلكالعر!.

علىمقصورينلشا،المبدأينلهذينيركىطرحهاالتيللمطابقةأصاصاَ

فيلوجردهماوكذلكعرفتهما،قدالرواقيةالنظرياتانإلىنظرأأرصطر،

فد4angeولهكلمةنكونأنبمتبعدلب!ف!نهوعلبها(.لانبني)ْنحريمحمل

اوزمانظرفلتعنيْالأصطلاحيبالمعنىاليرنانيالنحرفياصتخدمت

الإناء(مثلتماما،فيهالحدثوقرعيُقالأنيمكنكمايتضمن)وهذامكانْ

ارصطركلمةمعنىبالطبعهذاوليس،ظرتلكلمةالعرليالمعشهووهذا

angeion،يبقىهذاف!نهذاومع،مكانيةْظروفاوالزمنتعنيْالتي

تعريفضدهذامناكثرالقرليمكنلاأنهالحقيقةوتبقى،افتراضمحض

المعلرملثخصالظاهربالرضعيعرتمافهو،للحالبالنةأما.يركس

hexeisط4أdiatheseisميركسعبارةفيهذاويقابلللمجهرل)؟"(،أوالمبني

الدائمةوالمواصفاتالحالاتالاصطلاحيةْارسطرلنةفيتعنيالتي

العرلىالحالبأنيخبرنانفحهميركسفإن،اخرىناحيةومن.والمؤتتهْ

الدانمةالمراصفاتببنال!ميزف!نوعلبه،ففطdiathesisمعبنطابق

ببارةالحالربطآخرونحاولفقدذلكعلىوعلاوة.اختفىتدوالمزقته

بالكلمةارتباطأىهناكهل-12ا.ص،جه.ل.لديفارو33،اص،3732).4(

؟.آنيةْأوْ.وعاهصضيومأالكلمةلهذ.كانهل)ظرت("(andekte)3الرواية

انحو،لىالمفصلكاب،الزمخرىكذلكوانظر،779،ص،العريةأصاركاب،الأنجارىابن،()؟

.18صطر،27ص
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Pos ' echonوهناك)42(.الأربعةالرواقيةالفئات)حدىوهيالرواقية

استخداممعيتطابقالكلمةلهذ.العربيالاستخطمأنهوآخراحتمال

(verbalvoice)فعليةصينةفقطتعنيلاالتيdiathesisلكلمةاليرنانيالنحو

عنللتعيرفعلي!ةصيفةلتعنيأيضاتتخدمبل)3"(،ميركسيزكدكما

غ،لأ"ءد!()4"(.diathesis)الذهبةالحالة

والباحثينالعربالنحاةبيناباضرالاتصالتدعمالتينظريتناإن

التأثيرتاريخمنتأكيداَتلقى،السريانيينطريقعنتئمربماالذياليرنانيين

معظم)ن.الإصلاميةوالفلسفةواللاهوتالأصلاميالمنطقفيالرواتي

لاالذي،المبداِبنينالنثابهلنفبرالمعارفإنن!ئارنظربةبفنرضرنالباحثبن

بقيانتثارالمعرفةأنكما4(،)ْاليونانيةالكتاباتترجمةطريقعنتفسير.يمكن

الدينورجالالأديرهوخاصةالهيلينيةالتافيةللمراكزمباثربثكلملازما

وذلكالاصلامبدايةتبلترصخقدالاتصالمنالنرعهذاإنالباحثن)16(.

رسوخأالاتصالهذاإزدادولقد،تنصرتالتيالعرييةالقبائلطريقعن

اضطرالتيالهيينيةالمناطقوباقيوسوريامصرفتحبعدأعلىوبدرجة

عملأننتذكرأنويبني.جنبإلىجنبأييراأنفيهاوال!نصارىالمسلمون

هذا،والعلرمالأدبونثرتعيمعلىمقتصرأعاموبثكلكانالدينرجال

والبلاكة،النحومثلالعلرمبعضفيتلريمأتلقراقدانهمإلىبالإضافة

قسب!مكانكانإذايسألكانالذيالرهاسلاقيعقربهزلاءعلىومثال

08.عى6691،هـسر)42(

.641ص،91188يركى)13(

يط.وما،27هص،8191فالضابن4()4

.79عى،9591أمينأيفأانظر،أخرىمصاثرعلىللاطلاع،صه،6891جولبن)15(

31-316.اص،9591ترجريتانظرايلادبحدالرابعالترنلىصهـلال!الأ!دوةملىللاطلاع)46(
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هؤلاءحضرمتأخرةأوقاتوفي)47(.المسلمينأطفاليعلمأننصراني

الادارةفيعاليةمناصبعلىفيهماحصلواحيثوبغداددمشقالىالنصارى

.والتثعليم)8،(

القولنستطغبلالنصارىالقاوسةعلىمقتصرةالعمليةهذهتكنلم

هذاوفي.النحوبأمورأيضاَمهتمينكانرا،محترفينمترجمينهناك)ن

بنحنينوهرزمانهفيالمترجمينأفضلأحدأستاذالخليلذكرالياق

عامتوفيالخليلأنإذالتاريخمعتتناقضالعبارةهذهولكن،)صحاق

265حنىحنبنعاضاهـببنما197/75 / Avrومعهـ)9"(.876/263هـأو

ببنمنوكان(.البرناني)َال!نحومنهمنعلموأساتذةسابقبنلحنينف!نهذا

زمنعاضالذي،بطريقابنيح!يىالبيزنطيالرومانيالأوائلالخرجمن

95...-1ْ)754/1371افصورالحليفة / vvo.)اللغةعلماءانيعنيوهذا

زمانقياليرنانيالنحووقراعدأصاليبعلىاطلاععلىكانراربماالعرب

.هـ(898285/)توفيالجرداستاذوهرهـ(1863/942)ترفيالمازني

تأثرتالتيلأرسطوالمنطقيةالنظرياتعنتماماَمختلفةالاساليبهذهوكانت

وحتى.واَخرونوبررفييرصأمونيوسقدمهاالتيبالشروحاتكبيرب!كل

..القديمةالريافيْاليهةلانونبقايا.1،.عى،1856لجارد:منالتاس،9188يركى)7،(

4(A)الإسلاية.الإبراطرريةليانصارىوضععلىللاطلاع،3391ناو،انظر

.6291لئىربرون283ص،6891جبرافيأيضأتارن366عى)3ملهل!بروكدمان!اهذا)94(

Iالمقفعابنعلىيركزونكانوااكرجمينصالأولىالمبموعهْ)ن)05( GALSالحيفةحكلم!158(ص

هؤلاهأضهرمنوكان.حرانبصارىاتصالعلىهؤلاهوكاناهـ(95اهـ-775/)754/37انصور

لارن،!نوعىديماجومانزنليذالأولوكان3384)و24اعى)،اصل!ل!لرةبنثاتانمارى

كتهاجأطروحةنشةيرزذكر(134،136ص،)6891آخرمكانولى،956-.ص،6891يرز

عبها.أفرلملكلنيمحتان،

)26(.رلمملحوظةأشا.،الرابحةالوحدةدارن)51(
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اللغريالثاطبينالرئيسيالفرق)يضاحمنلنابذلاالاختلاتهذانثبت

فيعاشواالذينالمتأخريناللغةلعلماءاللفويوالنثاطوسيبريهالخليلزمن

أجنبيةاصولعلىبناءَتفسيرهيمكنالاختلافهذاأنس!بتعندهابغداد،

صيبريهأعمالفيمرجردةتكونربماالتيالأجنبيةالمناصروانمختلفة

موجرداَكانبنحرالمباشرالإتصالإلىتعزىأني!نبغيالمتقدمينالنحووعلماء

الكناباتبنرجمةالبندادبةالمرحلةأثناءالمنأخرونالنحاةنأثرينمازمانهمفي

اليرناية.

وتبعهصبقهومنسيبريهامثالمنللنحاةبالنحوالاهتماميكنلم

بمعنى،الدوليالأصردابيغايةنفهاوهي،لغايةوصيلةكانولكنهنظريأ،

وحاولرا،العربيةللنةالضخمةللمادةالنظاممننرعلخلقجاءالنحران

كانتأومحددهتكنلمالتيالرئشيةالأفكاربعضطريقعنهذاتحقيق

الفطريةالمعرفةهراللغويةنظريتهماصاسوكان.وصفيةبطريقةمحذدة

ن)(.)2ْيجيدونهالأصليينالعربأنافترضوالذيالكلامبصحةالمتعلقة

سبيلعلىمنهااصطلاحيةغيربطريقةتستخدمكانتالعباراتمنالعديد

فأمثلةالفعلوأما:ْالطريقةبهذهيوصففكانالفعلأما(،الاصم)3ْالمثال

كائنهوومايقعولميكونولمامضىلماوبنيتالأسماءاحداثلفظاخذت

(.)4ْهينقطعلم

انظر)بالاعلال(ينملقيماالحيلمصاثرسةوحرل(5الحربنوق)63-،6ص،7491باركلارن()52

)76(.ملحوظةالرابحةالوحده

الزجاجي،لارن.وحانطْوححانرجلمثل.الا-:2سطر،2ص،اج،الكاب،صيبؤ)53(

حاظ(.)بدونا.1-،94انحواعلاللىالابفاح

أيعأ.اناثةالوحدة!تجلماولارن2-3عى52،اج،الكاب،جو!)،5(
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بله(،)ْالزجاجيفعلكما،تعريفأنهعلىهذايزخذالأويجب

أشكالاتأخذوانهاالمصادر،منمث!قةالأفعالإنبالحقيقةللتذكرة

لجوهرتعريفاَليسإنْه،أخرىوبعبارة،الفعليةالصيغةلتصيفمختلفة

.الكلامفيلثيءوصفولكنه،اتمأخرينالنحاهعندنجدهكما،الفعل

عنتتحدثالتيالرحداتفيالاصصلاحيةغيرالعباراتوتتخدم

تسميةالممكنلمنإنه(.للمتعدي)6ْالعديدةوالاضكالللمجهولالمبني

منعالبمسنوىبنمولكنهالعريةللغةونوادرنحفدبرانلسببربهالكناب

التخيلالصعربةلمنإنه.إليهالوصرلالمتأخرونالنحاةاستطاعقلما،الإنجاز

محاولاتمنعامأستينأوخصينبعدكزيرهمادةالعرليللنحويكرنأن

تأثيرغياب)ن.أجنبيتأثيرهناكيهصناندونالأولىالدؤليالأسردابي

أجنبيتأثيربدونكانالعربيالنحرأنفكرةليدعميفسرالأيجبأرسطر

برجهةنعتقدأنناطالماالأجنبيالتأثيروضرحعدمأيضاهنايدثناالآويجب

رسميوغيرمباشراَكاناليرنانيالعالممعالاتصالاوائلإن:القائلةالنظر

والجامعاتالمدارسفيالنحرتعليممعاقتراصالاتصالهذابدايةوكانت

الهبلبنبة.

والتيالعربيالنحرعناصربعضالتاليةالثلاثالفصرلفيصنناثى

مخارجإصطلاحهيالعناصروهذه،يةيوْلأمثلةكتقليدجاءتانهانعتقد

الإسموتعريف(،صائت)حرتحركةوعبارة،الصوتيوالتغييرالصرت

وصغالإعرابوفكرةأقسِامِالكلا،ونظ!يةِوالفعلالاسمونماذجوالفعل

نجاثىوناالرصالةضرحكا،الىالزجاجيروجع،-ها553انخو،ملللىالأبفاحهالزجاجي)55(

فابهلىنا؟كر.ماباصثناهالمملمذاعننينأنحرتلالاتاوللات.مفملنجكلالأمرمذا

ادفا..)78(،ملحوظةانظررطك4تاومحن5(511530،)11الإممفاح

.1،13،الكاب،جدمهلارن)56(
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النحو.أصرلونظامالتعديةوفكرةبالمصدرالمتعلقةوالنظرياتالأفعال

الأصلوليةوشىملاحظاتمعننفقلااننانفرلأنالبدابةومنذهناوئركب

التأثيرفكرةوبقوةويسيعارض.مبادئأولنظمالاقتراضعمل!يةحرل

الأسلرليالخطألمن)نه:يقرلإذالعربيالنحوفي(اللاتينيحتى)أواليرناني

نظاممنيتجزألاجزءأيمثلالعنصرهذالأنواحد؟منفردلعنصرننظران

هذارأيهأنهنانسلمأنويجب(.له)7ْمعنىلاضئاَيصبحوبدونهمعقد،

لجوءهولكنجزافأ،تخميناتطرحلتجنببالثناءالجديرةرنجتهمنينبع

نفسيابهالمرتبطةالأخرىالعناصرعنبعيداَواحدلع!نصرالاقتراضأنلفكرة

وبالتحديد،الثأنبهذاالحديثةالدراصاتيناقضامروهو،محتملكير

إننا.اللاتينيوالنحواليرنانيالنحريينبالعلاقةالمتعلقةبارويكدراسات

هذافيعنصركلأنهرالنحوأنظمةميزات)حدىأنراصخبثكلنعتقد

حقيقةوهذا،فيهيرجدالذيالأصليالإطارعنبيداَبذاتهحياةيقردال!نظام

ومعال!نحر.مثاكلفهمفييحصليزالوماحصلالذيالخلطمننرعهر

النحرإنافتراضيجوزلاأنهمنويسإليهذهبمامعنتفقف!نناهذا،

كافية.براهنوجوددوناليونانيةالمصادرعلىاعت!مدالعرل!

العرلىالنحرباعتماديتعلقفيماالحديثةال!نظروجهةعنفلاشعبرلقد

بصماتالعربيةاللغةتركتلاقد:ْالاَتيةالكلماتفياليونانيةالنماذجعلى

النحوعلىفحسبليى،الاْغريقيةالعلرمبعضفيالمفاهيممنواضحة

يظهرلذلك،علينظامحولوالفلفةالنحوليكماتماماْايهمرْبدور9389r-.141.5،ويى)37(

الىواعدةبدايةمن،تيلسكلولو5تلأجرالىنجينانلقطالمرةالاتفالياتببابحثبدايةمن

بانينفلأنيظغلاالمر.،ن،لنطابقات!ئاتلوةأيكبأاعالتالمتمددةالرأياخلالاتأنالحد

أندونغزبربككلنلةففردمحئبقلانخكللانفبماناجةمنوأنه،فكاملةوحدةئملالظام

..الليقحرارهامحهاتأخذ
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التأثيراتضأنمنيقللهذاأيضاَ.الأرصطيالمنطقعلموعلىبل،الأكريقي

زودواتدكانرادانالعرليالنحوعلماءإنالعريةاللنةقراعدعلىالأكريقية

العقليةميزاتطبيعةيبلغلم-هذاانإلا،الأرسطيةالمفاهيممنباشعاع

بقاءذلكعلىيدللومما،العلميةوحقرلهمميدانهمفيتظهروأنالعريية

منكث!يراَبأنالقولونتطغ.نسقذاتصرفةعرل!ةالنحويةالمقرلات

(.صرفا38ْعربيابقيفانه،النحوإلابالأكريقيةتأثرتقدالأسلاميةعلرمهم

وألرفضسببمناكثريوجدأنهنجينأنالآتيةالفصولفيسنحاول

كثفهايمكنالتيايرنانيالتأثيرمعالمجميعأنبمعنى،النظريةهذهلتعديل

المنطقتأثيرانيبدوإذ.اليرنانيللم!نطقتنسبأنيفترضالعرلىالنحوفي

واصبحنصفبةبفنراتمرفدالنأثيرإنأونفريأ،موجردغبرالبدابةفيكان

كانبينما،والنحاةالمترجمينيينالمباضرالإتصالخلالمن)يعنيصغيرأ،

باعهافيالمعروفةالهيلينيةالتعيميةالمؤسساتتبلمنالحقيقيالتأثيريمارس

السريانيالنحركانربماا،حيانبعضوفي.النحرتدريىحقلفيالطريل

وذلكمهماَاليرنانيراالمنطقاصبحلقد،التأثيرهذانقلفيالرص!يطدوريلعب

غيروبطرياقة،اليونانيةالفلسفيةالكت!اباتترجمةتدريجيوبكلتمتعندما

العربية.اللغةإلىالسريانيةاللفةعر،مباضرة

يمىمابظهورالعريياللغةعلمفيالتأثيربهذاالثعوربدألقد

الباحثينمنخاصةمجموعةطريلةولفترةاعتبرتالتي+الفلسمةْبالمدرسة

(،)9ْواللغةبالنحرأيضااهتمواوالذينالفلفةعقولهمعلىسيطرتالذين

المنطقإدخالبعداللغةلعلمتطورسوىتكنلمالمدرصةهذهأنفعتقدولكننا

23..691ا58(فلانجى)

)2(.ملحوظة1291،2،251،)95(كرابرس
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نقلالمدرسةهذ.بروزصادفولقد6(.)ْالمعتزلةتأثيرتحتالعربيالعالمالى

ا،ولىللمرحلةوبالنسبة.بفدادإلىوالكرفةالبصرةمناللنةعلممركز

تأثيرايرفضعلىيركمناالترجميةالنشاطاتتأريخف!نالعرلياللنةلعلم

هذاويدعم.المثالصبيلعلى،اسحاقبنالحننزمنقبلللمنطقملموص

ضرءوفي.اليرنانيللنحرتعزىأنيمكنالتياللفويةالعناصردراسةالرأي

الخليلزمنفيفجأةالنحومنكاملنمررجظهررمشكلةف!نالنظرةهذه

وثقافيحضاركطمسترىذاتهيلييهلمناطقالعرلصالفتحإن.انتهتوسيبريه

هيلينية،تعليميةمراكزمنقرياَالجغرافيوالكوفهالبصرهومرقعرفيع

النحربينمدئىلابهووجردبلغتينالمت!حدثينمنالعديدوجردوحقيقية

وجردفكرةتدعمدلائلتمثلالرثشيهالنقاطهذ.كلالعرميوالنحواليونانن

وممثليناللغةوصففيجديدةلطريقةالأوائلالممثلينبينمباضراتمال

اللنة.وصففيقديمةلطريقةمتأخرين

ونحو.ْالعرليالنحرااصلبعنرانلهمقالتينفيكارترج.مهاجم!

النحرفياليرنانيةبالعناصراسماهما)61(الملاديْالثامنالقرنفييعرل

قدالعربالنحاةإنتقرلالتينظريتهأننرىنظرناوجهةومن.العرلي

يتبادرقدكمانظريتنامعتتعارضلاالقانرنواصاليبالعرييةبالنظرياتتأثروا

للذهن.

صبقتالتياللغريةالدراساتاضكالمنضكلكلأنكارتريعتقد

منكانالنحوين)62(.مجمرعةوفترةالاملائيةالإبتكاراتفترة-يعنيسيبريه

اننة.الوحدةدارن6(0)

.91كا"7291:كارتر(16)

.76-*ص72915كارتر(26)
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عمليةففي.حقيقينحرياولبحقكانسيبويه)ن.هواهاناسعمل

منجزءاَتثكلالتياللغويةالحقائقتجميععاتقهعلىسيبويهأخذالكتاب

وصفذلكمنهدفهوكان.مقننةمنظمةمجموعةفيالإجتماعيالنظام

لاطوعاصر.المتأخرونال!نحاةعرفهعادينحو:هو،اللغويال!لوك

تحليللغرضالمسلمونالفقهاءوضعهتجريديقانرنينظاماللفويسيبريه

يرنانية-ل!نظريةبحاجةيكنلمصيبويهانيعنيهذا:والأحاديثالقرانين

النحري.لن!ظامهمجردهيلينيه

منصلسلةاستخدملقدأولأ،)63(0العباراتمننوعانلسيبويهترفرلقد

اللفةفيالمرجودةوالظراهرالمجموعاتلوصفلديهالمتوفرةالعبارات

امثلةعلىقياسأوضعتقدالباراتهذهكانتإذافيمايُعرفولا.العربية

النظاممناخذتعمليةعباراتصيبريهاصتخدملقدوثايأ،.يرنانية

التشريعي.

هي:مهمةإصلاجهحججاربمكارتراستتيلقد

()"6(.وقبيححن)مثلالنحرفيالأخلاقيالمعيار.اصتخداما

6(.)ْفقهياسلربالقياس.إن2

القانرن)66(.دلالاتدراصةمنثتق+مرضعْإصطلاح3.إن

شرطو)مثلْتانونيةدلالاتلهااللغويةالعباراتمنالعديدإن4.

.AT،08،18ص،2791تر!لار()63

.51.-71،ص،837391،ص72915كارتر6()،

84.ص،7291كارنر)65(

.1-70118ص،*8491-585عى،7291كارش66()
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."63)(عِوَضْ"

ففهاءببنجرتفدعديدةانصالاتأنأبضاكارنرواضاف

يحتاجماغالبأقانونكطالباصلأتعليمهبدأنفسهفيويه.ونحرين

القانرني،النصفياللفويةالدقائقترضيحفيلمساعدتهمالنحريرنالفقهاء

سيبويهزودقدالفقهأنإثباتبالأمكانكاناذاانهإلىكارترويخلص

نإويرىمعقولةغيراليرنانيةالفرض!يةف!ن،الكلامفينظريتهفيبالأمثلة

الصتالتزمتقدالعربيةالمصادرلاْناصلأمخملةغيراليرنايةالفرضية

اليوناكيالنحويُعرف،عليهوعلاوة،اليرنانيةالأمثلةعلىالاغماداتجاهالتام

تماماَ.مختلفةميزةلهبإن

العالمفيوالقانرنالنحربينالعلاقةيخصفيماكارترملاحظاتإن

ونحن.يرنانيتأثيروجوديمنعلاهذاولكنبالتأكيد،صحيحةالاسلامي

الطرفعلىالكليالاعتاديعنيلانحريةعباراتاقتراضأنكارترمعنتفق

العربالنحاة)ننقرلإننا.بذاتهتاثملفرينظامالعربيفالنحر،الآخر

بناءلهملتصنىاليرنانيالنحرمنالع!ناصرمنالعديداقترضواالأوائل

توية،حجةحقاَهيالعربجانبمنالصمتالتزامحجةإن.نظامهم

ونحن،المجالهذافيدورأادتقومبةواخرىدينيةأصباباَهناكولكن

أكثرللنحرالعربيالأصلنقاهتجاهحاصيةأكثرالنحاةكونندركبالتأكيد

I(.68الفلاصفةأوالميزياثينمن

الأنحارعنيتحدثعندماالنظروجهةمعيتفقكارترأنويظهر

هذهوبعضسيبرية-ْعباراتاواثلمن-وهيالعرليللنحرالرئي!ية

86.ص729؟هكارتر)67(

6(A)طحوظات،الاسالفصلانظرrv- ri.
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فيهايسثبعدالتيالحالةفيوحتى،يرنانيأصلمنتكرنأنيحتملالألفاظ

محدودةمجموعةتمثلذلكمعف!نها،اليونانيةفيالالفاظلهذهأثروجود

العربيالفكر)ننقوللاونحن)96(.الكتابْمصطلحاتالىبالنسبةجداَ

اليرنانيالنحرتعليماننع!تقدولكن!نا،ال!نحوياليرنانيالفكرعننسخةكان

تتبعفيصعربةنجدوهنا.العرلىللنحربالنس!بةالدايةونقطةنمرذجأكان

فيال!نحريْنبينواضحتشابههناكولكن،بدقةال!نقلهذابهاتمالتيالطريقة

وكان،الثايةالتأثيرموجهعنتماماَمختلفأالأولايرنانيالتأثيروكانفئاتهما

المرجهكانت:الإصلاميالعالمإلىارصطوكتاباتمجموعةادخالبعدذلك

الف!نيةالجرانبمنأكثراللغريةوالفلسفةاللغويبا،سوبتهتمالثانية

للنحو.

نذكر:الفيئالاصطلاحيةكارترحججيخصويخما

امتخدمسيبررإناللفولةالحقائقنصفونحننقرلأن.صجحا

ايضاَهناكيكونوربما،بالاخلاقتتعلقفئاتلرصفأيضأتُستخدمعارات

عنالحَتبمنالعديدهناكاننذكرانيجبولكن،القانونبدراصةعلاتة

هذهوكانت،والبيزئطيةالهييبالفترتينفيالصحيحوكيرالصحيحالكلام

ادخالتمهذهطريقوعنالرواقيةالفنيةالباراتمنيتجزالاجزءاَالكتب

7(.البلافي)ْالعليمفيالعباراتهذه

يمكنالأولىالمجموعةديالباراتمنلكثراليونانيا،ملأنحقآنتقداتا.8ص،7291كارتر،)96(

وعدلوترلوكلامومحىوماضيوتالقوحركةونجا.لىاعباموردع)1(وفحلومساصمتوضيها:

ونحذي.83(،ص،7291كارقر)انظرومتلوصبحوميدرفاندةوحرت

291بارهـسك7(0) T،1-9هصA،ديكالوسابولوسملحقأيضآلارن.115-51اص،6791ودونت

3،.4وكوت،الصبحوعيرالمححالكلاممحنعبارةغت aالكللمةربطيمكن.51،،1طأ

3كاال!ه.ايرنايخةبالكلمة..متمال!يه
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جيدبئكلنسبتهيمكنهئياسالممىاللفويالأسلوبأصل.ان2

ننضمنالنيالمجمرعةببنالعلافةنرضبحوسنحاول.الفانونبةالممارساتالى

وأسلوب،جهةمن،الاصلاميالعالمفيالعلميالتحليلفيمعاييرأربعة

يتعلقولا.أخرىجهةمناليرناني)31(العالمفيالتجرليينالفيزياثين

خلالمنالقياصأضكالمنشكلأأخذقدالنحوكاناذاهنابالمرضرع

افترضناو)ذا.مستقلبطريقحتىأوآخرعلميحقلخلالمنأوالقانرن

الشافعييُعت!برضاثتفحبتاريخيأ.أمرأهناكفانمتكافئضيءكلان

النظامهذاكانإذاماالسزاللصرزوهنا،القانرنيةالأصولدؤنمنأول

الطبيةالدراصاتعلىكانالاعتمادأننرىانونفضل.صيبريهزمنمرجوداَ

الخصرص.هذافي

منالمجمرعةهذهأنكارترمعنتفق)33(.مرضع3.اصطلاح

التطبيقكاناذالاندريولكننا،حقيقياصلاميابتكارهيالمصطلحات

لا.أمالقانرنيالنظاممنفعلأاشتُقتدالنحوي

"حذاو6بدل5و،عرض5و،"ضرطالمصطلحاتأنكارترتأكبد.4

،اهْابزوهرْمهمااصطلاحاَأيضاَإليهانضيفأنيمكنو"نية،،و"حُخة،

هذا.قانونيةصبنةلهاالمصطلحاتوهذه،الثرطيةالبارةالنحوفيويعني

اكبر.بشكللتطريربحاجةلكنهبذاتهصحيحكلامالمنطق

رجليدعلىذاتيبئكللغويةكتاباتخلقبفكرةنقبللاإننا

فكرةقريبثكليدعمفعلاَوالمرجودالقديمالنحوميزةإنواحد.

أمنا..الرابحةالرحدةلارن)71(

،ا-7914،ص،7391وكارتر3،!ر524عى13951ريلانظر،المصطلحمناملىللاطلاع)72(

.(Al)ملحوظةالهنا.،الاتالوحمةوكذلك
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صيبوبهكناب.فحسب:العريةالعلمبةالكناباتناربخبخصفبمايسجبن

والكتبمتقدماَ،منظماَ)دباَ(العربيةالعلمية)الكتاباتيكونالضخمانحوي

لمثلتعرضعمربنوسيفاسحاقابنمثلالعصرنفسلمؤرخيالاملة

منالأولىصنةللمئةمتعددةقرآنيةتفاسيرومعالجةصابقةكتاباتلجمع

)كي(.المتأخرةْالاعمالفيالهجرة

امتربةالمصادرمنالعديدمنكئيراَاقترضقدصيبويهاننفترضنحن

أساتذته،احداشرافتحتتنمالاتتراضمنالنرعهذاكانولرحتى

والتلريىالتعليمعمليةمناهجعنمعلوماتلانملكف!ننا،وللاصف

يتعلقفيما)صيسجين(نتائجاننفترضولكشناوت!نظيمها،الأوائلللنحاة

بعضإن.النحاةعنالحديثعندصحيحةأيضاهيوالمزرخينبالمحدثين

ترجعالأوائلالنحاةمنالاقتباساتبعضصيبريهبهابداالتيالمصطلحات

الكلامذلكمحتوىقيمةإلىوليىالقلشكلالىالحالةتلكفي

المقتبى،74(.

ابنويون!احمدبنالخليلوهمالفكرةبهذهالمقصودينالنحاةان

عمربنوعيصىالخطابابروالأخفشالعلاءبن7(عمرو)ْوابرحبيب

كئيراَف!ن،رتثيلكلاموحسب،اللغريةبالفرائبمهتمينيعتبرواالايجب

لغري،تقليدناتجهيلس!ي!بويهالكتابفيالمجمرعةوال!نظرياتالحقائقمن

الوقت-فيوهرال!تقل!يد،هذاذروةيميزالحقيقةفيصيبريهانمنالرغمعلى

.393صا،6791"يبين)73(

،9591رسيل:الحيلمنيقتىكارمحدماجبولهقبلمنالمحدتالاصطلاحاتجنمولارن)74(

صطر،ا.عى.الحيمْألوالققبماخلاتالىسيرالاصطلاحاتل!الاختلاتأنمرح،ااص

.02424-او*-97و586-.ص،6791جبينأيخأ:لارنولكلن،2

-GALبروكلمانانظرالأملامهرلاهمحلىللاطلاع))75( Iا-.5816ص)3ر69-89عى.
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النحاةبينالفرقإنال!نحري"76(0الوصففيملحرظاتقنياَابتكارأيمثلنف!ه-

الحقائقنظمسيبويهأنهو،وصيبريه)77(،التقليديةاللغرياتفي-خبراء

لمسيبريهانحقيقةإلىذلكفيريتشلويُرْجع،مُ!سقِكُلفياللغوية

والم!ماهالكتابمنالأولىالسبعالوحداتفيقديمنصيايمنيقتش

المفاهيمفيتجثالأولىالوحداتهذهكون،مهمالكلاموهذا(.VA)الرسالة

نظرنا،وجهةومن.الحقيقيالتقنيال!نحربدايةإلىوتثير،للنحرالرئيسة

اليونانية.النحريةبالممارساتالمستمربالإلمامجزئياَتأثرفدالإنجازهذاف!ن

النظامأنافترضعندمامحقاَكانكارترف!ن،أخرىناحيةومن

هروكما،الفترةهذهفيالعربالنحوينفيكبيربشكلاثرقدالقانرني

عندصيماولاهذينالمعرفةحقليبينوطيدةعلاقةهناكدائما،صحح

أعلربمعتماصلهاأخرىومراضغوالقياسوالعلةالأصرلعنالحديث

فيأكبرلابهأهناكإنالقرليجبالحالةهذهفيولكن.الحقلنهذين

.(VA)القانرنعلىالنحراعتمادفيمنهالأساليب

يكونأنعنبعيداَنطرناوجهةمنيصبحالعرلىالنحوف!ن،ولذلك

علىتبعثالتيالأصليةالميزاتاكثرفمن.اليرنانيللنحووضيعةمحاكاة

بالتاليوهذا،اللغةعلىالميزاننظريةيطبقأنههو،العرليالنحرفيالدثة

7-8.ص9591،رفي)76(

يكئلمولكهعحيحاْالكلامْ.كمانمينحورمنعبارةفي)الخو(لمصطلحركارتتفيريكونربما)77(

بالحو.مفصبنعادساناطْالخويبناعبرعدماعبْ

جربهكابمنوححاتصغأرلثكلالرصالةْ.لان-113ااrte,،6391بارككلاموحب)78(

ملحرنكالارنجميالزطركركماالرصالةعنكتانياتنيراتمنالمد!دوناك(ا'-r،ا)كاب

الكابنخأحدىمحنسضتةنتلىملحوفكأيفأدارن،الدنجرالأخثىمنوايخأأعلا.()55(

اننة(.الوحدة،الفامحلباب)يخيالفاعلوبحض.الرطلةنخ

.97-39ص،791،بارك)97(
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كل)نحيث،متسقتركيبأنهعلىالكلامإلىتنظرالتيالفكرةإلىيؤدي

النظامعلىانعكاصْلهسيكرنفقدإذاوالذي8(،به)ْالخاصمكانهلهجزء

هناونشير.يونانيةنظريةايفيلهنظيرلاالفهموهذا.تعريضهيتمأوكله

لهذهالنحريةالنتائجمناثةعلىللاطلاعالإنصافلكتاب)ويل(مقدمةالى

للاطلاعحيانبنجابرحرلأكرواس(دراصةإلىأيضاَنث!يركما.النظرية

درايةعلىونحن(.Aومصادرها)9الطبيعيالترازنلنظريةالاصلربيةالخلفيةعلى

نمنحف!نناالعربيال!نحرفيايرنانيالتأثيروجردإثاتنحاولونحنبأنناتامة

النحرأصالةعنالحديثفييسيراَاهتمامأأخرىوجرانبالنقطةهذ.

العردي.

)86(.ملحوظة،الابحةالوحدةانظر.انحوىالموضع.اصطلاحمحلىللاطلاع08()

،,,,,4291،87وكراوسTA-7ص،1391هـل)81( rا-r. r187صلىلاللفدالتوازن)فظىسة

عليطابعحرلهيخ!حوروتباص!لسنظامفيالإنانبةالمحارتتفيصابزانعلمنظريةْهدت

فظ!ماتالىكرواسهـشبر(.اللنهاللفة4وجزهالحروت()نرازنrجزهخاصةلارن.مميد.

.ايزانعلممصالربأناواللاطرن-افيس
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الثاشالفصل

ومعانبهاالمنطولةا،سوات

!دراصةانطقدراصةتدأانالمنابلمنانه!كدالباخىمنالكيران

(1)هالصرت

الصوتلنالقائمةالعلاقةجرانببعضالفصلهذافيسنناقث!

ناتقرلالتيوالنظريةالحركةومصطلح،الطريلالعلةحرفمفهوم:ومعناه

مصطلحفيهصنناثىكمامع!ناها،فييؤثربعينهاكلمةأصراتتغير

الصريةبالدراصاتمعنىغيرالفصلهذاإن.ومعانيها(المحكية)الأصوات

كتابفيالمتغالعرل!ةللاصواتالأولالتبويبأناقترحَوقدالعريية)2(.

يشخدمالتصنيفهذامثللأن،الهنديةاللنةمنبتأثيرجاء،للخليلالعين

)3(.الهنديةالابجديةفي

بمىوما،الثلاثاتركالحينالعلافةالأوانلالنحاةأدركلفد

ف!ن،سيبويهرأيفحسبوالياء(،والراو)الالفوالمذاللينبأصرات

أربعةللكلمةيكونقدأنهبمعنىمجار،ثمانيةعلىتجريالكلمة

أيهماحرلرأيانوهناكمصرته)"(.غيراشكالواربعةمصرتهاشكال

المجموعتينبينالعلاقةولكن(،)ْالحركاتأوواللينالمداصرات:لأصل

V+ودممرتيرس04،مافيز،دلوكيى(1) Lae.!1,=مr 2 S VF.ا

.6891وصعان،4T11وبرال!ن25-915ص،0691وكاتيز،1191ضد.انظر(2)

(r)4وايلدلارن . i.-Tv,,. m o.

.3r'-r،ص،اج،الكابهجوصه)4(

الحرسهْ،أصراركتابها،نباريابنوأيضأ9-123،13،الحرطللىالإيضاح:الزجاجيلارن)5(

.-9-12ا27
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بشكلمعروفكبرالطريلالعلةصوتمبدأكانلقد.ال!نظريتينلدىمفبولة

الىتتصميلاولكنها،متداخلةوالمذاللينوأصواتالعلةحركات)ن:جيد

طريلة.حركاتواللينالمذ،صراتئعذثالثةنظريةوهناكنفسهاالفئة

المثنىصرفمعتعاملعندماثعلبنظريةالأنباريابنيذكرلم

الألفأنلعلبويعتقدنفه)6(.الياقفيذكرهاالزجاجيولكن،والجمع

زيدونكلمةفيالجمعوفي،للحركاتبديلتُشخدمأنيمكنوالياهوالراو

هذهأننعتقدلاونحن.الضممنحركاتثلاثعنبديلاَالراواصتخدم

بعضفينجدكما،الكلاممنلعنصرينوظيفيةأوضكليةمقارنةالمعلومات

بنصرصثعلبنظريةحولالملاحظةهذهنربطولكن!ناالنحرالعرلى)7(،وحدات

فهمعنتختلفنظريةمنجزءاَتكلالملاحظةهذهانونستخلص،أخرى

.والحروفالعلةلأصواتالعامالعرب

تتعلقالإنماففيالأنباريابناثارهاالتيالثانيةالمسألةوكانت

ابناقتب!لقدالخ)ور(...واخابْمرالسع!ْبالأسماءيمىْمابتصريف

سلسلةمنمضتقة(واليوأبا)أبرسلسلةإنقالالذيالمازنيمنالأنباري

(rوأباَلث)ِإطالةويُستخدم(.العلةأصرات)إطالةالإشباعطريقعنواب

الثعرفيالحركةإشباعبمعنى،العروضفيالعربيةاللغةفيالعلةحرف

العرليالمفهرمخالفقدالمازنيإنالقرليمكنناولكن.c"عروضيةلفايات

علة+حرف=الطريلالعلةحرفمنْفبدلآالأمر،هذافيالمعاصر

.ا-141،012الخو،عللىالايخاح،الزجاجي)6(

(V)نزتهما.يىولكنصضيهماتجادلانتدن!نهماوعل!،الريخنةننىلهماوالإضا!اماةانثلأ

()Aا-12عىا،6ج،رالكرينالبرسالخريينبينالحلاتمائللطالإنداتكتاب،ا،نإريابن،

".2عىه

أدنانورجدونجىنحممألةهالحلاتمانلفيا،نصاتمحلى)حالةالإضاعمبدأا،نجارىابنلر)9(

ومحنهاالإضباعنظ!مةعنصفحةلى30136،1ج،نجيلابنالححانص!لتابليأثتمن

للمازنى.محبنعملمناتجالدالمؤلفانيكونأنالمشللمن)نه،والجمعاكىتجصمف
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حرف+علةحرف-طويلعلةحرفمعنا.المازنيبرأيالاضباعف!نهحرف

ف!ن،الحالةهنهوفي.قميرعلةحرتاطالة=طريلعلةحرفأو،علة

ثعلب.قالكماتماماَ،ضمة+ضمةمنتنتجالضمة

اللغةعالمفيفعلاَمرجودالإثعباعمفهومأنتثبتبيتهوهنالك

بابوفي.اليرنانيةبالنظرياتبوضرحارتبطقدف!نههذا،منوأكثر،العربية

التصريفطرقعنوحدةالعلومْمفاتح:ْالخوارزميكتابفيالنحو

احدىمنمقتب!ةالبارةهذ.كانتوربما؟(،)ْاليونانيينْفلسفةمذهبْعلى

)11(.العربيوال!نحراليرنانيالنحوعنكتبالذي،اصحاقبنالحنبنكتابات

وكذلك،ناقمةواواليونانِنمنالمنطقأصحابعند+الرفعالخرارزمييقول

وأخواتهوالفتح،ناقصةياءعندهموأخواتهوالكسر...وأخراتهالضم

والياءثبعةضمةاللينةالممدودةالواوقلت،شثدان،ناقصةالفعندهم

هذاويبين)12(.مشبعةْفتحةالممدود.والألفمثبعةكسرةاللينةالممدودة

منبدلأالقصيرةالحركاتمعمقارنةالطريلةالحركاتمفهومأنالاتتباص

يمكنمماوالياءوالراوالألف)يهامضافأبنظائرهاالقصيرةالحركاتمقارنة

والمنطقيرنالمترجمرنحاوللقد:اليرنانيةوالمصادرالأصماءبتصريفربطه

النحاةنظرياتتحيناليوناننوالنحر،اليرنانيةباللغةمعرفتهمبفضلالعرب

العلةحروفننببرهو)وابر()أبْ(وببنو)زيدون(أزيذ(ببنفالفرقالعرب

سيءقد،ال!تحسنمنالنوعهذاأنتمامأالواضحومن.والقميرةالطريلة

وببني!نهخُلطأو،انصربفمننفصلأفسماَوأصبح،الزمنمرعلىفهمه

.301-ص605هالحلوممفاتح،الحوارزص(01)

23.ملحوظةأمنا.،الاهمةالوحدةدارن1()؟

4-8.!ر،46همفا-يمهخرا!زص)12(
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عروضية.ظاهرة

حرف)ن:فقال،العلةوحروفالحروفتشابهأسبابجنيابنذكر

الضمةيسمىكانمنالقوممتقدميمنانترى"الاصغ!ير:حرتهرالعلة

نفسان؟)3؟(ْالصغيرةالألفوالف!تحةالصغيرةالياءوالكسرةالناقصةالراو

علىالسيرافيتعليقفي-مرجودصغيركحرفالعلة-حرتالاصطلاحهذا

صوتية،نظريةأيضاَبراثمانوذكرا(.)ْحيانبنجابرعندوايضا)1؟(،الكتاب

قصيرتينضمبحركتيوالراوa(+a)قصيرتينفتحبحركيالألفعنفيهاتجر

نتاجهيوالياءوالراوالالفوان)أ+ا(،قصيرتينكسربحركتيوالياء)دا+دا(

المثبعة.)6؟(الحركةلفظ

،الأصواتعلىللدلالةآخرمصطلحأالعربالفلاسفةاستعمللقد

واصرات،مجهررةاصواتإلىالأصراتتمالذيارسطرمنمأخرذا

نصف،المستمرةللاصواتخاصةفثةالتقسيمهذاوفيمهموصة)17(.

العرييةالرجماتفيمرجردالمصطلحوهذا،والسينالراءمثل،المجهورة

صرامت،:مجمرعاتثلاثإلىالأصواتقسمالذيصينا،ابنترجمةمثل

.7-8!رi،3صه،2ج،الحدانصنجيابن()13

791مباركاتجهاالتياليراليصْحمنوالمفحة7-72،اعى،7191حجازىلارن)14( t،

.اا-9؟18ص

.!را214،ص2،،4291كرراس)15(

6(v)برالمانArtالفكييةانح!كاب(5016اهـ/140)تولىالقارئ!طانبنعليمنمتأ13عى،ا

.ه.صهـ،8013الفاهرة)سُضق(الزهـتةمتىمحلى

الوحلىت؟artوبرالمان،425ص،جا،0918فالصتادنايفأولارن203-6541،1ار!و()17

8 - V2وملحوظة.
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ومصرتات،الصفير()اصراتصرتنصفتمتلالتيالاصواتومجموعة

وأصراتممدودةأصرات:قصمينإلىتقمالاخيرةالمجمرعةوهذه

الألف:العلةوحروفالحركاتعلىالمقمررةالأصواتتحتويمقصررة)18(.

ربماالتيوهي،مذاتاحياناوتسمى،الممدودةوالأصرات،والياءوالراو

الطويلة.الحركاتتكرن

)الناقصة(أو)الصغيرة(القصيرةالحركاتنظريةالخرارزميربطلقد

مرتبطانالمصطلحينهذيناننترقعفإنناهنا،ومن،اليرنانيبالعالم

وببنوالقصيرةالطريلةالعلةحروفبينالتضادان.اليرنانيينبالمصطلحين

اللفظ،فيالأقلعلىتمامأاخفىتدالعلةوحروفDiphthongsعلهحرفي

ف!ن،الحقيقةوفي.قريةبصورةمتبةتزالماالاْشياءهذهف!نالكتابةفياما

الناحيةفياصاصياَجزءاَتثكلالحركاتواثباهللحركاتالسليمةالكابة

تجنبأكلماتقرائمكتابةتمتالغايةهذهأجلومن،والبحثيةالتعليمية

الحركاتكتابةترجبفيمارثشيوبثكلالصحيحةبكتابتها2(للاخطاء)ْ

كابفيهركما)ح(أو)أ(أو)أح(و)أه(أوu()و(ai)او(و(o)او(o)القصيرة

Herodianوأحللاحرفالإشارةتمتفقدالممىأَ!3+س!،6ن"عiبأسمائهاوح

)5()5(ووكانت)إيتا(.)ء(وايرتا)أ(و،مزدوجةكحركة5()أ)بمعنى(

على(oi)و4()أعن(u)و(e)وتميزتالكبيرة)5(والصغيرة)5(بتعرفان

(IA)ا-14.ا،191الثر،لنيخا،ابن

32-+.عى،9691تفعبرادوأنجاْ،،اواص،66911،وبلافيكوهزلارن(1)9

(0)2ones!ةحمةHerodianiوللحقارنة(،1301،)امترلحام9118ندن،برصفيجهتحقين

نحرىمناصلأالنوانممذ.اضننت،35-.عى،6791جلوكانظرهحimerismoiادحرل

ديكرلوص.ابولونجرصبنيروديانوسومرايلالياثشالقرن!محاضىاعنراش
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هاتانتكونوربما30()21(.أ)وللمهاومنفصلمجردحرفي!ضافة،الترالي

يفرربماوهذا)ناقص(.و)صغبر(كلمتيأصليpsilوول:ول!ن!العبارتان

مصطلحاتعلىمعتمداَكانالذيصيناابنعندمختلفةمصطلحاتنجدلمافا

الطويلةالعلةحروفبينالتضادكانزمنفين!ثأتالتيطاليسيةأرصطو

آخرينومترجميناسحاقابنحنينولكنموجردا223(.يزالماوالقصيرة

امتربةالحركاتمصطلحاتهزلاءأخذوربماجةكلفةايونانيةاللغةتعلمرا

العريى.النحوإلىوأدخلوها

ندالعريةاللفةفيالعلةحرتعلىبدلالذي)حركة(مصطلحان

نظروجهةومنبرائمان)23(،نظريةوهيواحدةبنظريةالآنحتىف!ر

والايقاعالرزن:الموسيقىأدبمناخذتد)حركة(مصطلحفإن،برافمان

معنىأصلف!ن،وعليه.وساكنةمتحركةحروفمنالتيرحالةفييتكرنان

نفههرالمصطلحهذا.علةحرف+صامتحرتبمعنىقطعهرحركة

كتابفياستخدمالذيsiseمم!،7+الأرسطوطاليسيللمصطلححرفيةترجمة

نأيمكنضئاأنإدراكوهرالتغير،منمعينانرعاَليصفphysicaارسطر

لإدراكأصاسياَشرطاَيعتبرالعلةحرفف!ن،الشاقهذاوفيممكنا243(.يكون

(2)j3ْاضخدتثراكىكتابصرحفيأنلاحظpsiloعناليضعلىdasusنجفيتلفظأنها)بممى

epsilonوmegaوةرmikronتاخرولترفي32--،+.!ص!ولا)ثالتري

.psilosعارةوتحتلاعوتغتوصكرتيدلتارناصما.،!حت

291,02ص2،,1918فالضاين)22( I.

(3T)1201ص،3191وبرثمانA.االنبمفلايم،الرازلىذكر.يالذكلاننيرتحولبالحاننأخذلم،

ف!نوعبهطةحرتمعصاتأحرفاْقطقكدمالآخرصوتمنتحولالصوتأن48:3-7،

أيفاْلارن.احركةمويىننهالملةحرتلإنمذامعشنقلاننهالرازيان.حركةالعلةحرت

)حولائايةللصرةلآخرمكانمن)الموت(اتنالهيالحركة:2(،136)3،المناإخرانرصانل

.(.رحد.ابرلمانانظر(الانتالمرةبارةْ

.02صا،Physica،ار!و2،)4

-96-

http://www.al-maktabeh.com



الث!عريةالنظريةفيالمقطعحركةأن)فشر(ويضيف.الصامتفالحر

وابُفصرأنيمكنالمفطعأن-حفبفةالمفطعخصانصأهممنتعذالبرنانبة

كهاعبرقدللمقطعالخاصيةهذ.ف!نأيفبا،)فيشر(نظروجهةوحسبيمذ.

ذكرهاعبارةالىوفيثربرافمانمنكلأشاروقد2".)ْالعربيالمصطلح

391109L/صنة)ترفيالشاطبي o)لان"عَرَض،العلةحرتأنوهي

علىبناهَعُرفقدهناالعلةحرفإنحيث"ذات"،الصاهتالحرف

البيثةأخذهاهرعدمالرئيسيالنظريةهذهفشلإن)26".منطقيةمصطلحات

كنابيعرفأنتبلالحركةممطلحصيبويهاصتخدملقد.بالحسبانالتاريجة

حنين.بناسحاقترجمةطريقعنبكثيرالعرليالعالمفيphysicaأرصطر

,..1Kinesisكلمةأنإلى،نعرفهماوحسبأيضاَ،هنانثحيرأنويجب

ابداَ.علةحرفبمعنىالمرصيقةالك!تاباتاواليونانيالمنطقفيتستخدم

فهناك،يونانيةبمعلرماتمشعينن،آخرتفي!رأنعطياننقترحونحن

علىداخلةصائتةحركةوهيالزجاجيْكلماتبينكبيراصطلاحيتثابه

عرتإنهحيث،ثراكسديونيسيرسعندوفص)27(،بنائهكمالبعدالكلام

تثابهاستخلاصيمكنأنهكما()8ْالاصمْآخرفيتقعحركةهالإعرابيةالحالة

.Ill،691،لر)25(

.13،،4391برثمانإبخاس)26(

2-3.!ر72،انحواعلالفيالإيفاحالزجاجي)27(

538324+.!ضرح)28( 55، ، -f،r2ايفألارن ،41 Praefatioأع!!ل!وGramatici

رمنهصرشنجاه5ْ*أكلعأوللاونجا.(أصلها-عوش)تركيبنجا.بيناتابهلاحظ.4،22،12

النحرىكتابعوانمئلاَلاحظ:.الداخليالمو!.ابناهمرأيغأايوناتالكلليةهذ.مماش

sبرودكانرص ton stoicheion!ف!Pen suntaxالأوبة(6للكلصاتالصرشابخاه)حولوبغ

)المفاطع(هذ.عنانقةالأبيةهذ.انريكولوصْابولويخوساضضدمهاالغالحبارةليوضوصأ

-ثويخت--انظرا!عأوللافى3كلمةرحول.7-328"+لألحهكولوص)ابرلرنرس"الكلمةتكمل
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العريةاللغنبنفيالمنرادفةالكلماتمن(kinesis)النحريوالمصطلحالحركة

)92(،المعرببمعنىبنخدمولأممأeisthaiالبونابةالكلمةفمفهوم:البرنانبة

كلمةنجدالعرببةاللغةوفي(،'+)ْالمبنيععنىْأحبانالهاakinetosوكلمة

-كانت-متحركالكلمةهذهأنعلىوللدلالة)31(!معرببمعنىمتحرك

الرفععنالخيلوسئل:ْالخليلمنالاقتاسهذامبكروتتفيتتخدم

أولفجعلرا،متحركأولوالفاعل،حركهأولالرفع:فقال؟للفاعلجعللم

أنهايعتقدكانالحركةفكرةانأيضأالنصهذا،يبين)32(متحركْلأولحركة

بالتصريف.مرتبطة

إذاهذا،الإعرابنظريةمنمتقة)عفة(كلمةتكرنأنغري!اَوليى

الفسادمنالكريمالقرآنحفظهرالعربللنحاةالرئيسيالدافعأناعتبرنا

للكلمةالأعراببةللحركةالخاطئالاسنخدامننبجةرنبسيبثكلكانالذي

ال!عنالمرويةالرواياتنقرأعندماكيربشكلهذانثمندهاننا)اللحن(،

Kinesisاليوفانيللمصطلحمكلاخحكمصطلحالحركهإن)-(.الدؤليالأصرد

-.r Tr ، 91iv).لاالكلاممنجز.كلإنالمؤلفْففىمنأخرىعارةاقتباسأيضِأفاويمكتا

ديكولوس)ابولونيوس()مذكر/مؤنثنجىكلعنلتبير(suntaxis(واحدةنجهلهيصرت

3*،.3169-،A5(6-5ابضاْلارن 5 88، Syntالحرية،اللغةمراحلمنتاخرةمرحلةوفى

heهerithurou)الابمدخلنجاهايخوصمننخهْلىلمئلأ suntaxis tou)،يدل

(JLa)كلمة)ن)كمال(،العريةوالكلمةtelosابويانجةالكلمةببنالمفىضالابلاحظ،ومحوت

,(vv،6891)دايرentelecheiaو4حاهَأعاح3فلأخرىكلماتعلىللدلالةاضخدتلد

إنمام.اح،=30ونهابة4=اح30َببنالحلطتيلايضاْويمكن

26ضرح)92( 023، .D T18-218،تيرودجرسنيرونوصوصنر 17 ، t.

.وفاكوفا712،،07017ديكالوصوابرلويخوص11"427+."ضر!أ03()

3()nيقرلهاصمأبو.كلاماتتاسوتم:70502013،والحدلاترحيدابوابلىالمني،عبدالجبار

جر.أونصباوبرلعتحرك

3(T)14-312الملما.،مبالى،الزجاجيكتابلىظهركماالحيل . To.

النحو،مللليالإيضاح،الزجاجيذكر.الذيرانل)24(ملحوظةأعلا.،الأولىالرحلهلارن+()

.989-.ص
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الاسنعمالجاءهناومن،الإعراببةالحركاتعلىبنسحببعدفيماأصبح

ترهانصاحبالاسالسرريالنحريوعرتكات(}i>العامللمصطلح

والأفعالالأسماءحركاتمعرفةأنهْعلىالضحو(itا9401/)ترفي

ميتزيأوْزاوعيْالسريانيةْالكلمةكانتلووحتى+)34(.والحروت

اليرنايةللكلمةترجمةولش،العرليللمصطلححرفيةترجمةعنوطهْ

بلغةللنحرتعريفاَهناكأنعلىيبرهنيزالماالياستعريففإنغولنَ!)3أ3

الإعرابية.الحركات

ل!شارة)الحركة(مصطلحاستخدمراالمتأخرينالنحاةأنالمفهرملمنإنه

هزلاهتأثروربما3(.)ْالإعرابيةالحالاتأصماءولشفيم،حقيقيةحركةإلى

الصرت،وأنمصوتات)36(،أيضأت!عمىكانتالعلةحروفانبحقيقةالنحاة

لهذاالنهائيةالنتيجةوكانت)37(.يتحركلإنه،كتلةالرواقيالمبداحسب

قارنالذيجناحبنمروانالعبريالنحريكتاباتفيمرجردهالتفر

بتصن!يفهاوقام،المحسرصالعالمفيالثلاثالرئيسةبالحركاتالعلةحروف

ذلك)38(.علىبناءَ

مطولةشروحات)ويل(قدم)الإنصاف(الأنباريابنلكتابتقديمهفي

عندسيماولاالوتتذلكفيتستخدمكانتالتيالصرتيةالقواعدحرل

155يركى)34( ، .4M1

(re)39-49صالخو،عللفىالإيفاح،الزجاحجي.

3.اصالعر،لنيخا،ابن()36

(s1،. -3، (rvكتابنرجمةخلالمنالعربعدممرولاْابدأهذانplacita Philosophorum

أمنا..9607،،،4ملحوظاتأيضألارن278-.28منلهاسر()تحقق

(rA)276-275بخاحابن0791،9باضر Opuscules et traites.مرعرعلالخاتأنألارن

.12ملالخة32،ص:مغلرلالس(عن
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وابتعادهاالكلماتفيالتغيرلتفسيرالروحاتهذهجاءتوقد،البصرين

للتنيرنهائيكتفسيرومقبولةبدهيةالصرتيةالقواعدوهذه.المألوفعن

زيادةهررابعونرعوحذفونقلقلب:تغيراتثلاثة)ويل(ذكر)93(الصوتي

الصرتيةالقراعدمنالنظامهذاويس4(.بالتأكيد)ْمرجودأكانحرف

كانتلوكمايجعلهاماوهذاشكلها،فيالكلمةتأثرومعناه)علالأ؟"(،

الذيالتاَلفوضدالكلاملقوانينإصاءةيُعذبجوهرهوهذا:ْمريضةْ

عضرياَكائناَمنهقصدانهيظهروالذي،اللغويالتركيبيحكمأنيفترض

الاعريغيرعندماوذلكالشعر،فيبهامموحالتغيراتهذهومثلكاملاَ.

يُتسامحالتغييرهذامثلف!نالثعرعنوبعيداَ)12(،وزنيةلأصابكلمةشكل

ماكلمةدجعلالذيال!نغببرومثالهللغعر،معفرلسببهناككانإذا،معه

كبرالكلمةويجعل)علالآالنغببرببفىالحالةهذهفيوحى..النطقصهلة

المألرف.عنخارجةالكلمةتبقى:النحريالقاسفيلتتخدممناصبة

النحروشتخدمصحيحةْتسسْالتغبيراتبهذهتتأثرلاالتيوالكلمة

)4+4آ؟الصحيحةالكلماتبينتمييزأنجدوفيهنفسها،المصطلحاتالعرياني

كوضحمطلتأبهايُحملبكرأالعربوضعهااتيالموتيخولوجالوانين.ان:1391،01هـل)93(

..الصونجةلنناونات

محركلمة!النونحروتتنيرالقةمذ.جغابناضخدم،الزاندةالحروتاثلجلعلىلارن4()0

3.66،ج،الحصانصالجنرع-ب-رمنوانتة

.واعلالواتلصحةصحةاr-11،،-ه6،.صالخو،ملللىالإ!ضاح،الزجاجيتارن،()1

بالحذتاعلال،لآا-37718،،اج،الحمائصانيير(بب)مرضبالقبعارةنجيابنكغدم

52155،7.

30،29،228،81الإنصاتا،نجارىابنئال28(،1391،)وبل..ضرورةكسهذ))2،(

5ممطلحلمجدالكلاصيكيا،دبلى necessitasكوتيمال،الظاهرةننىبحف.ضرورة

.1،6،2،حأ34يانوص
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تناعاتناانالنحرالعربي)43(0فيالحالهركماتماماَ!!لخ!)(،المعتلةوالكلمات

اليرنافى،النحوفيالمبدأبنفستأثرتوالعربيةالسريانيةالمصطلحاتانتقرل

العربالنحوببنببنالانصالفيالوجطدورالحربانلعبالحالةهذهوفي

.واليرنان

محأء!لألم"(3الكلامْلأثيرمبدأاليونانيالنحوفينقابلماكثيراَإننا

3(phonesفئاتأربعفيالكلماتننالصرتيالتغئريصفالذي3ف!*خاأء،

للعالمالأرصطوطاليسى(المثائيةالاصطلاحاتمناقترضتالتيوهي

وتغيْر.ونقل،وحذف،إضافة:فئاتاربعبينمايميزوهر،المحسرس

الذينالرواقيينالفلاصفةقيمنالفثاتهذهتُقترضأنمصادفةوليست

نظيرويرجد)14(الحواسعالمفييرازنهابمااللغريةالحقاثقمقارنةإلىيميلون

،الحواسلعالمانعكاصأيمثلعندهمالكلام:البصرينال!نحاةعندالجلهذا

وهنناا(.)ْوالطبيعةالكلاممنكلعلىتطبقالقوانيننفسف!ن،وعب

عندهذا-وسببللطب!يعةمطابقةنخةانهعلىللكلامالمحددالمفهرم

هووالصوت،الماديالعالممنجزههوفالكلامالماديةفلسفتهمهوالرواقيين

الاصطلاحاتوالعرلي()الونانيالنحرينكلافيظهروقد)16(،كتلة

.9691،511ترَزي()3

موجوداتم!!اتوازناللفةوضعلمغارنةالرراق!نلدىراضحةرغبةوفاك:2291،89ْباررفي(

،الصوتموالرواقيةاتعابمحباللنةاصاسإنحبثبهولةالمرهبفهمهبلومذا،الماديةالطيحة

ايرنافىالأدبمنوموضع،هسلحوظة،69عىخا!69-99،بارويكانظرالمحوصةالثاتوحرل

252.27،،5491يرعدنلانأبفاْفارن،ناتلأربعالحالمنجقمنجملق

والمحاتيللظواهر،صادلةمرآةالديقابمريالمنهومحب.اللنة:املحوظة+v،1391،هـبل(

واليمةاتفيهربىهيكمايهاالقرانيننفىاع!بارملاحظةيجبلهذامفا،اتبيريرادالي

..والجاة

أ!نا..96007رملحوظيأملا.)44(ملحوظةكارن(
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عندالعادةلمنانه.المعنىحيثمنمرتبطانوهماو)اعلال(!"cءنفها:

)3"(.صحيحةكلمةبالتغييرتتأثرلاالتيالكلمةاعتباروالبونانالعربالنحاة

العمياتتحيلفيالرواقيالأصلربأيضأاللاتينيالنحووشتخدم

التغييراتسببانفاروْيقول.اخرىبتفاصيليزودناالنمووهذا.الصوتية

وأمكانهاتغييرطريقعنإضافتهاأوحروف)ضافةأوحذفالصوية

طريقعنيكرنكماتقصيرهاأوالمقاطعب!طالةايضاَويكرنكليأ،تغييرها

فاروملاحظةالرواقيالنظامهذاأصلوبؤيدضياعها)18(.أو)المقاطع(حذف

منتثتقالكلماتأنيريانوانتيباتروسكري!يبرسإنقرلْالتى

،الحروفبعضإلي!هائضاتالكلماتبعضأنمنهابطرقأخرىكلمات

بعضيخهايتغيرثالثةوكلماتالحروفبعضمنهاتقطأخرىوكلمات

بطريقةتحدثماديةكحرادثالصوتيةالقرانينمفهومان)91(،الحروفْ

فيافلاطرنعندالمفهومهذانجدإذ،ذلكمنأقدمبالتأكيدهر.ميكايك!ية

(.ا+!5)َلا3كابه

apaches،1،يودييرصمثلاْانظر4()7 10 ، t.1.10.ديكولوصوأبولريخوص ، 156 Adv،

،0163 22 ..2، 4rعونجام.غ!ول")صبحة

.ه"6،ابل،ابلدينارو)48(

امانونغببروالإضافةالحذت:ا،ربعالئاتفازكرحث3410،56،لألبانوسكوتيأبضألارن

واتيير.

60401!يل"ايللارودي،()9 ، 2 -3 - i.

493افلأطرن)05( Cratylus:.منهالاتجاربحينالكلماتلرةليالدسالحالمياخذربما،الطريفةوبهذ

منيخقلأوالكلمةالىحرتيفاتعدمامرتجكأجكونولكنهالآخر،بعضهالىبحضهاتأئيرجث

تجتاقارن.العامالصوشالياقخلالمندوتهاالكلمةقكلبعدمااونها،يحذتأو،مكات

6191،112.
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بالنحويويتعلق،اليرنانيالنحرفيالمبدألهذاآخرمتأخرتطوروهناك

تريفوناستعملفقد(.ايلاد)1ْقبلالأولالقرنفيعاشالذى)ترايفرن(

ربطبأنهعنهمويخ!تلف(،)2ْالرواقيونالفلاسفةاستعملهاالتينفهاالفئات

كلمةذكركما،المعنىبتغيرتتأثرفالأصوات:المعنىبتفيرالصرتيالتغير

وراء.،يتركبمعنى3)فمأحالفعلمنوهيالمزنهقلةبمعنىا(ة+أ)3ْمجاعة

(leimos)علةبحرفيالأخيرةالكلمةنكنبأنوبفنرض3)م!هاحمنهوالمتفبل

ضيءقلةالىالكلمةويثر.والمعنىالأصواتمنلكلحقلهناوالتغيير

كتابكذلكوانظرأيضاَ.صوتإلىتف!تقرأنهافيالح!ببهووهذاما،

كلمةان:ْثراكسديرنسيوسدالمف!ربكلماتهذانقارنوربما(ترايفرن)3ْ

epoiounةأممكلمةمنأكثرالماضيمعنىعلىتحتوي(أعمل)كنت

تفرالمستمر،الفعلصيغةإلى)!(العلةحرتإضافةف!نوهنا،()4ْ)أعمل(ْ

الصرترمزعنترايفونمبدأويختلف،للكلمةالنحريالمعنىخلالمن

ولكنهأصواتها،خلالمنالكلمةمعنىيفسرلاالمبدأفهذاالعادي

المعنى.تغيرطريقعنلآخرضكلمنالكلمة!ثكلتغييرتفصيرينشد

الكلمة،فيالأصراتأهميةومبدأالمبدأهذالنعلاتةبالتثيدهناكولكن

38+لا5كتابفيالحالهوكما l،فيتاهمهناالأصواتأنيعتقدإنهإذح

09rotفالضاين)51( ، 1 A41.ديه،،اَيهبواصطهمرتترايفونكتابمناجزاهمننخهْناك

،5791بارهـ!انظرابكر.لوقتتحودالصربْف!نأخرىمصالروحب(.)18536591عاميلين

ولقدأعكانها،الحروتوتبا!لواتغيررالحذتابالإضالةالكلماتنيرلد،انطريةهذهوحب)52(

11،!+ئالانظر،40ء!لأبكلمةالظواهرهذ.كلترايخونوعف r،79-89مى.

.-579156557هـمكبارآخروئال،79ص،031ه!ممم،ترايخرن()53

.0918،1،131،فىالصتاكأاتص20198،ل!ولسكر(45)
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ففي،العري!ةالنحريةالأعمالفيمرجودانالمبدأينوكلا(.)َالمعنىيك!يل

العلاقةمرضوعتناثىوحداتثلاثتوجد،جنيلابن،الخصاثصكتاب

وحدةوْ(،)6ْ"المعنىتتبعالتيالأصواتعنوحدة:ْوالمعنىالأصراتبين

التيالأصراتعنو"وحدة(،")7ْالمعنىقوةمعمفارنةالصوتتوةعن

منأصراتهايثاكلبماالألفاظمقابلة"فأما:جنيابنيقول()8ْالمع!نىْتحاكي

أصراتيجملرنماكثيرأانهموذلك...،واصععظيمفبابالأحداث

ويحتذونهابهالرنهافيُعذعنهابهاالمعبرالأحداثسمتعلىالحروت

)95(.عليهاه

معنىتحاكيالتيالأصواتعنالملحوظاتهذهاليرطياتتبسلقد

يع!تقدالذيسليمانبنعباسنظريةنفهالسياقفيناقشولقد6(،)ْالكلمة

النظرياتإلىيقردناوهذاومعانيها)61(،الكلماتبينطبيعيةمناصبةهناكان

.الكلماتقيمةودراصةالكلامبأصلاتمعلقة

يتعلقيخماجنيابننظريةفيهاتطئقالتىاليهفيةعلىالجيدوالمثال

قضمْو)بأكل(بمعنىخضمْمنلْكلماتوالمعنىالأصراتببنبالنرافق

لأكلفالخضم،،ؤتضمخضم:قولهمذلكومنجافاَ(ْشيئاَ)يكسربمعنى

426،انعددةا،صواتباهبةنجعلقنجماسفراطملاحظاتلارن)55( Cratylus،427رD،لارن

.0918،1،921فالصاينايفاْ

المحاني(.تمابا،لفاظتصاقبفي)باب2145،،الخصائص،نجيابن)56(

المحاني(.لترةالألفاظلرةلي)باب264عى3،ج،الحصائصجنيابن)57(

المعانى(.أضا.الألفاظإماصلي)باب152ص2،ج،الحصائص،بخيابن58()

.ا9-ا،57؟2،خ،المرجعنفى)95(

.31ro-،اج،الل!علمللاالمزمر،اليرطي06()

)65(.ملحونك،اتاصةالوحلةلارن)61(
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للرطب،لرخاوتهاالخاءفاختاروا..اليابىللصلبوالقضم...،الرطب

محسوسعلىالأصراتلمسمرعحذوأ،لليابسلصلابتهاوالقات

حدالىيشبهالذيالعاديالصوترمزمعنتعاملهناإننا)62(.الأحداثْ

يستخدمالمبدأهذا،؟دا)+!حكتابةفيسقراطأبداهاالتيالملاحظاتبعيد

المستوىمنكلمتيننقارنلاف!ننا،الحالةهذهوفي.نحويةلأكراضايضا

منها،مثتقةأخرىثانويةكلمةمع،بسيطةاصيلةكلمةنقارنبل،نفه

إلىللائارةالجذر،منالثانيالحرفبتكرارالمتعلقالتفيرذلكعلىوالمثال

)63(.الفعلاليهيشيرالذيالعملتكرار

الكلماتبأنالاعتقادعلىبيتالنظريةهذهإنللقرلداعثمةوليى

التيا،شياءجرهرعنتع!برالحققةفيولكنها،عضوائىبثكلتُختارلا

ينطبييةعلاقةهناكوأنما،لبوضعتكلمةكلانبمع!نىإلها،يثر

وضع،أولبعدالكلماتتتفيروعندماإيها)64(.تيرالتيوالأشياءالكلمات

سيبقىدالا،تف!يرهيجبالتغييرهذاانكما،المنىتغيْرإلىيثيرهذاف!ن

ولكن،الأس!مالوهركثرةالكلمةلتغييرتفيرأأحياناَنجدإننا،تسويغدون

6(.)ْالنحاةجمغعندمقبرلةتكنلمالحجةهذه

بأصلوالمتعلقة،اليرنانيينعندانحرنظرياتأنمناقتنا،منونستنتج

1-20157،132ج،الحصائص،نجيابن)62( ion،اج،اليبمفاتيح،الرازىدبلمنأتتت،

مددر.(.الرازي)يذكر2211،

23،ج،الحمائصهجيابن)63( ، l o o.

الناصة.الوحدةنارن،للحبفةمحاكاةابدابةلىوضتالغالكلماتكاتالروافيانظىسةحب)61(

رلضو.،البصر!نوأن،ابدربةالمدرصةمبالئمنليىهذاانيؤكد.اr-1اعى،1391وبر)65(

:اطماضلىيظهركماأحمدبنالحبلبفولهوما:7،صكاا،نمات:الأنجارىابن:دارنرلكئ

3i:نجي،ابن : ro.ا
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بدورهمالذين،العربالنحاةعلىمعينبث!كلأثرتقدوتاريخهاالكلمة

العرببةاللنةنركببلكرنأنالمحملومن.الخاصةبطربفنهمالنظربةطوروا

نظاملبناهجهودهمفيكيربثكلالعربالنحاةصاعدقدالراضحةبنماذجها

.الكلامفييحصلالذيالأصراتتغيترتفسرأنتستطيعالتيالقواعدمن

النحومنأخذوهاالتيالمبادئالعربالنحاةاستخدمالنظاملهذابناثهمونن

اليونانن.

سيبريه،زمنفيبهشعرقدالتأثيرهذاأنهي،الأصاشةفكرتناإن

أصواتعنكتابهوحداتفيالخيلذكرجنيابنأنحقيقةضرءفيوهذا

مصطلحلشبريه)الكتاب(فيالصرتوحداتوفي.الكلماتمعانيتحاكي

الخيلف!نواحد)66(،تديملمصدرووفقاَ،استعمالهيكثرمصطلحوهر)معتل(

أيضأ.المصطلحهذااصخدمتد

أفضللفهمالوصولفيأهيةله،بالمفىوعلاقتهالصوتمصطلحإن

علاقتهملترضيحفرصةيمنحناأنهكما)67(،العربيةالنحويةالنظرلوجهات

صنناثىف!نناهنااما)68(،واللفظالمعنىقضيةأدناهوصنناث!.اليونانيبالعالم

منوليى،المعنىناحيةمنقمهاوفقالأصراتوتصنيفالصوتمصطلح

.المتعددةالصرتيةصفاتهاناحية

ثملانهانف!ترضالتياليرنانيةالمعلرماتندرسانالدايةفيوعي!نا

)96(كتلهأنهعلىالصوتإلِىالرواقيرلىْينظيرا؟ج:الرال!نظريةكبيرأحدإلى

2،5368ج،الكابيرء،)66( 362، ،Po،3549،،6591هـسلد.

6391،263،1.2لرجلايخألارن)67( . -r Y.

الماضرة.الرحدةدارن)68(

2-6142ا.24.-3)96( ، 213 4r.3،212.92"373ر181،4+.!ضرحولارن
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يصطدمعندماهراءهوالصوت.:الهراءلقرعنتيجةالوجودحيزالىيبرز

عنديوجينزينقلكما،.خاصةبالأذنيدركالذياليءأنهأوبعائق

نأهرللاصراتتصيفاهمإن7(،الصرت)ْعنكنابهفيالبابليةالمدرصة

الانسانية،الأصواتوهي،إرادةعنصادرعملنتيجةتصدرمنهامجموعة

ن).الحيراناتاصراتوهي،بالغريزةتصدرالتىهيالأخرىوالمجمرعة

هناللقولداعيولا.معنىلهاتكرنأنيمكنالأصراتمنالأولىالمجموعة

مكافئ)وهذاكتابتهاويمكنمنطرتةدائمأهيالإنانيةالأصواتان

الأصواتف!نالمقابلوفيالرواتبة()؟7(.الفلفةفيالمرجودةللاصطلاحات

هاتينعلىوزيادةاحيانا323(منطرقةكانتدهانلها،معنىلاالحيوانية

وتمثل،معنىتحمللاالتيالأصواتمنمجموعةهناكفإن،المجموعتين

عنالصادرةالأصواتهناويقصدكتابتها،ويصعب،منطرقغيرضجيجأ

قالكما،نيةعنوينتجفطرقالانسانعنالصادرالصوت"إن:الجمادات

-+2"ثليكتانيمكنصوت،الرواقِنرايحسبالكلام)*(ْديرجينزْ

..يرمهو:مثلقصد،عنناتجمعشلهصوتهيواللغة.يوم!!:

ولكنضجيجأ،ايضايكرنربماالصرتلأن؟الكلامعنيختلفوالصرت

اللغةلأن،اللنةعنيختلفوالكلامم!نفصلأ.يكرنأنأحيانايمكنالكلام

(07)-33،212"Yo- Tr1-نلارو ، 2 ، 1 3 9 ، 1 38 ، 2 S6و " 2 Sen Quaest nat.

09192فالوضاكأ،5791،11باررسك)71( 10 n1,كل(.)تحقق،2013ورءبدز

vetلارن.ذلكلياخلاتيرجدلاتالجراناصراتنطقعنوحى)72( 52 1350 ، SVF

الكللامناتةىالريخةالفضايا)ححىئملالجوانات!دلامان10ملحوظة9391،491وبوهبز

بانكلمونانخرينالروال!نعحظمان(0)18ملحوظةالحاضرةالوحدة)قارنرالحارجيالداخلي

الجواناتلانالرواليابدأحبولكن،نطولاْضيبأكجأنبمكنعوتلهاثلأ،،ايناوات

محى.منتبرلا

3،212،02.27،-3ء()
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معنىبلايكرنأنيمكناللغةوبعكىالكلامأنحينفي،معنىدائمالها

)"7(.اهْكا،أَمثل

نإ:النظاملهذامخططاَتفصيلانجدثراكىديرينسيرسضرحوفي

جديدةفثةوهناك7()ْمعنىْالىيؤديماليعنييستعمل.+م!نطوقمصطلح

بعضأنيعلمأن.يجب:تدؤنأنيمكنالتيالأصراتعلىتحتوىأضيفت

تهجئةولامنطرقكيروصنفأصواتنا،ثل،تهجئةولها،منطرتةالأعوات

صنفوهناك،خشبقطعةأو،صاقطحجرصرتأوالنار،قرقعةمثل،له

الحيراناتكأصواتيلفظأنيمكنولكنه،منطوقغيرالأصراتمنثالث

نا)أه؟(:الخنز-سصرتاو(brekekex)الضفدعةصرتومنهاالعجماء،

الصرتلهذاولكن،معناهندريلالأننا؟منطرقغيرهناذاتهبحدالصرت

لاولك!نه،منطرقالأصواتمنالرابعوالمنف.تدربنهيمكنلأنه؟تهجئة

نعلملإننا؟منطرقذاتهبحدالصرتإن:الصفيرصرتومثلهيلفظأنيمكن

الذكيديرميدزالىإضارةأعطىالتصفيرطريقوعن-مثلاْيعنيماذا

ْ(205)هوميروص k،76(كتابتهْنتطيعلالأننايلفظلاالصف!يرولكن(

هذافيمكانبرجدلاف!نهوالمعنىْالمنطرقمصطلحيْببنالنرادفوببب

له،معنىلاالصرتلأنالببناء،مثلالجراناتبعضلأصواتالتص!يف

انهاعلىتبدوالحيراناتأصزاتتقليدعمليةإن.منطرقإنهمنالركمعلى

عندماوذلك،تماماَمعقرلوهذا،منطرقأنهركملهامعنىلااصرات

ويمكنوكذاكذاصرتالىفقطليرصوتكتابةأنحقيقةبالح!باننأخذ

،2133-)7،(21-.o

-Tv)75(ضرح Tr 181، .D T.

18-+.المم!رنض)76(
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صوت-وهرالصميرْصرتْوفثة.عاديةبحروتالكتابةفييمثلأن

جانبمنالفهمفيخطأانهعلىيزؤلأنويمكن،لهكتابةولامنطوق

يكتب،انيمكنلاالصفيرصوتانهر(Scholiast)المفسرقصد.ما:المفسر

ويبدو،معنىلهاالصرتهذاإلىل!شارةتستعملالتيالصفيركلمةولكن

نصبفه.بذلكوانمالعبارنبنببنخلطالمفران

تبناهالذيوهو،ْأعلاهالتصنيفلثهللاصواتآخرتصنيفوهناك

ح!بكتابتهْيمكنبمعنىْممطلحْمنطرقْيتعملالذيأمونيرس

لهاالأصراتبعضف!ن+وعإ،:امرنيرسيقرل)77(،الرواقيالاشعمال

لاولكنمعنىلهاالأصواتوبعضالبثر.كلاممثلكتابتها،ويمكنمعنى

ولكنلهمعنىلاالأصواتمنثالثوصنف،الكلبنباحمثلكتابتهايمكن

كتابتهيمكنولالهمعنىلاالرابعوالصنفكدلاأكا.كلمةمثلكتابتهيمكن

،الإتصاللفاياتوليسالإطلاقعلىصبببدونيمدرالذيالصفيرمثل

أصندأمينرسانهنانلاحظ78(..)الحيراناتبعضأصواتتقليدمثلاو

الذينالرواقيينبذلكفخالف،تكتبلاولكنمعنىلهاأصراتاَللكلاب

(vv)3أر!وكتابفيأمونيوستمليق 310 de interpret-جرمافزوأيخأبوس()غقي!قه

الىتحلل!أفهاْمحلىagrkmmatosترجمالذءي7491فلرشلارنTv-ا،40د،لما!يوص

مذا،معتفقاتا.النرنجمالصرتبوحلاتgrammataادومطابفأالكلاملأصراتيمزةرحدات

بمكلنلانهالحففة،ولىهالممطلحاتصبُخلطلاحىلها،مبت.لاتكونباترتنخفظولكا

ففطوالمت!لةالفونجميةالمرتجةالوحداتكانتالموشانظامبداتتجلأنهبمحنىثقةبكلالقول

اثطات!لةانبدمحوىكانالموشلنظامالحقبقياجمثاتْ)نْ،معرودةضض()سكل

من!لانا،عمال،مذ.لحراصةالصرشا،صاصناجىفبولكي،ومنغبرةيانهاثلاالدونجة

بكلونأننترضأنالنفمنل!نهوباتا!يدووضوحبدكللفوفيالعمبةالربخنةبلىالفررري

جدجلأأتحيمناك7،91كارونلارن.والحرتالموتبينالحدثةاتوسحركةتجلخلطرالدانحاة

86-41كابدقالرصلهـالممورlittersلمنهوم ، 7291 Benediktsson.

.-6؟3112.س!interpret,/4أر!وكابلىامويخوصنميق)78(
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اركلاماَوليستملفرظةبأنهاالأحوالاحسنفيالحيراناتأصراتيصفرن

)المثائى(طاليسيالأرسطوالمبدأمعيتناسبهذاف!نذلكومعابداَ.معنى

)97(،معينمعنىعنلعبرأصواتهاتستعملأيضاالحيراناتإنيقولالذي

هذهكتابةالصعربةمنف!نه،الحيواناتهذهأصواتتقليدنحاولعندماولكن

تصنيفاننقرلوثانياَ،الأصليمعناهاتفقدأنهاإلىبالاضافةالأصرات

لاوأخرىمعنىلهااصراتإلىالأصواتبهتحمالذيالأصاصيامرنيوس

كلامعنيختلفآخرصنفضمنمنblituriمثلكلماتيجعللها،معنى

الثر.

العري!ةالنرجمةفيمرجوداَهذان،كنلهالصرتأنالروامبرنبرى

نظامالمعتزلياخذهالماديالمبدأهذا8(،4)!)ْأحمأphilosophorumلكتاب

بينهكماالمدأبهذانظامصلةوتظهرم()؟8(،هـ/231846أترفي

الهواءلقرعنتيجةانهعلىللصوتالرواقيينتعريفونجد،هررووشى)82(

اصنعمالهمفيالبونانببننابعراالذبنالعربيالعالمفيالمؤلفبنمنالعدلدعند

وعبدالصفالاخرانصيناابنهؤلاءبينومن:اليونانيوالمنطقللنظريات

:يقولاذ،الأصراتلصنيفيتعلقيخماآراءهلناالجبارعبدوييينالجبار)83(،

فقد:مختلفةبطرقي!جانيمكنالصوتجن!أنالفصلهذافيْوالمبدا

يبها.وما9391،191بوهيز)97(

(0)8Phil277.17ا!عة.

9207،اجهالفبمفاقح،الرازىكابل!)81(

.-3،91،9،91،833مرروونجى82()

(3)A92،،1جالغب،ضافيهالرازيكابلىظهركمانجاابنo.,-L , -f rاا-ا36123،0نل،

A-،7021ج،المقي،بمالجبار،132صوأيخأ V.
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وقد،عامبكلمنطرقاَصرتاَيكونوربما،منطوقكيرمفيدا3"8(صوتاَيكون

حرفاَليثكلينتجأنويمكن8"،عنه)ْمنفصلأأو،كبهبماروتبطمنطرقاَيمرن

وأالباب)غلاقكصرت،وصفهبمكنلاكثيءأحبانأبننجولكنهوحروفأ،

تكفلانما،الحروفبعضجنىعنيكرنأنالممكنمنكانلان،فتحه

الفمكبنية،مخصوصةومخارجبيةفيالصوتيحدثبأنالحروف

لافلذلكيقرلْ)ذالطيرر،كلامعنأيضأملحوظةوهناكويخر.)86(،

وأحرفينمنمثكلاَيكونقدكانوان،كلامبأيةالطيرمنطقيوصف

)87(.همنظومةحروف

يتفقالجبارعبدأنيظهرإذ.الطيوركلامحرلملحرظةنبدأباَخردعنا

ف!ن،وعليه،البئريالكلامتقليدالحيواناتوصعفيأنفيالرواقيينمع

ف!نْ،ذلكومع،منطرق)ول(أيضاوهوممتبأنيمكن)الحيرانات(حديث

تعقل.لاالحيراناتكونمفيدكيرالكلامهذا

حقيقيةوأصراتمنطرقةيخرحقيقةاصراتإلىالأصواتبقيةوتقسم

ناويبدو.ذلكلهايكونلاأوكتابيشكللهايكرنربماوالتيمنطرقة

وانمعنىذاتوحدهااللغةانافترضناإذالأنه،واجبأمرلل!نصتنقيحنا

نجبمقدْصرتعبارةْاهنا.لارن.:مفدْلضحْمبدَكللمةْاقراضينجكلممححأ)،8(

،301،الإنمات،ا،نجارىابنتارن،محيقْدْمرادفةمقدو3.1ْعمcificsound".ترجمقا

.307Irهالرصافلانظر،المصطلحاتلهذ.ضرحمحلىللاطلاع)85(

.T،-706،617،المنئ،عدالجار)86(

(AV)16آية،27صرةالكريمالقرآن:.الير.مظق.6،41،15المصرننى.

1جالمقيلارنأيخاْ.نطرلةلانهاا،عواتكتابئبالإمكانكانافا)88( ، V12-بكونلالأنه...:ا

منطت.أعواتوميالأنظوتحرولآ
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تكونأنمنلابدكاندانمعلرم)98(،ترتببفيأصراتمنت!تكرناللفة

صعبحرت،معنىلهوليسالمنطوقغيرالصرتف!ن،منطوقةالحروفهذ.

عنأمثلةأيضاتكونأنيمكنديرين!يوسشرحفيوالأمثلة،اثراكه

تهجثة:لهاليسوالتيتهجئةلهاالتيالمنطوقةأعلا.-ا،صراتالصنفين

صوتاأخرىناحيةمنونملك،كتابتهيمكنبثريأكلاماَناحيةمننملكونحن

الصوتهذاإلىتثيرالتيالكلمةولكن،صرتأنهعلىكتابتهيمكنلا

الصرتبينالخلطعنديبرزالفهمسرءف!ن،الحالتينكلاوفي،مفيدة

تضارعواضحْصرتييركيبعبارةانكما،إليهتضيرالتيوالكلمة

9(.)ْوالكلامالصوتط!بيعةفيالرواتةالأوصاف

فئاتنفسيستخدمالاْعلىفينامثاهالذيالأصراتتصنيفإن

آخرتصنيفوهناك.الرواقيالتصنيففيالحالهركما،والتهجثةالتقطيع

يقمالفيب)؟9"،مفاتيحالرازيوكتابالصفاإخرانرصائلفيمرجرد

التص!نيفهذاوفي.حيوانيةغيروأصواتحيوانيةأصواتالىالأصرات

تمثيلهايمكنلاثريةكأصراتصنفتالتي،المعترضةللأصراتمكانيرجد

الإصطلاحيةالمعانيأحدإن.معنىعلىتدللابثريةكأصراتأو،بحروف

.اعتراضْالحققةْفيهرصرتْلكلمةْ

لنالتمييزبهيزودناوالعربيةاليرنانيةالنظرياتلنآخرتضابهويرجد

اللغةعلمميزاتهومنالذي،الث!ريالكلاممستوىعلىوالكلامالقرل

ابنكتبهماوهر.العرليالعالمفيمعروفاَكانانهيظهرالذي،الرواقي

.ا-12ا70،6في،المش)98(

01.22732-2،4،16052،-3لارن)09( 258، 2،! 37-re.

يتها.وما12،91،اج،الغبعفانجح،الرازى،301235،21الرطنل)19(
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يسمهالذيوهولمعنا..مفيد،بنفهمستقللفظفكلالكلامأما5:جني

كلأنهفأ!له،القرلوأما...محمدوقام،أخوكزيدنحو،الجملالنحاة

...الجملةأعنيهرالممد،فالتامناقصاَ.أوكانتاماَ،اللسانبهمذللفظ

قرل،كلامفكل...دانومحمد،6زيدنحو،ذلكبضدكانماوالناقص

.)29(.كلامل;كلولش

خأ؟محأالروافبةللعبارةمطابقالنافصوالفرلالنامالفوللينالنمببزان

4autotele"والمثال،مدثى)49(المصطلحاتفيالتثابهانحأ،حا)39(اءاأ

فيمرجودةاهi-6لل!%,1وليىقرلأتعنىكلمةمفيدةكيرلكلمهالرواقي

rr1)نرنيصراربنالحنملحوظات-فيالعريةالمصالرأحد 9/ Uه

ظهرتالنرجمةهذ.وفي،Categoriseأرصطرلكابعرببةنرجمةفي

9(.كلَلإ!لةلعط)ْصررةعلىأعلا.الكلمة

مفيد،يمعنىجنىايىكلامكلنيcommunicativeكلمةترجمنالقد

علىوفاعلفعلمنتتكونالتيالتامةالجملعلىتطبقأنيمكنالصفةوهذ.

)69(،الفائدةبهاوتقعُبهايُستغنىجملةيثكلانوالفاعلوالفعل،الأقل

منبكلماتمرتبطةوهيالاكتفاء،ذاقىمستقلامعنىتعني)قانلا(وعبارة

29(

39(

)49(

59(

69(

.1،17،9،61هالخدائص،جيابن(

)3-2.80،523.-9261.Ti- To.

نترحautotelcsلكلمةوكمراثف.ننهل!مملبمض:4احاه،ول33نالصبمعى:3Ell!اْ

ايونانبةللبارةترجمةس.نفلى.متلادنا.لارن..مدرك،.مام:ونض.مبد.كت

لل!عئ.حريةترجحةويت

n،جور.)!اظر( r 6 iعمحanteووانزر)38(ملحوظة،الالسةالوحدةلارناتراضيأ)اتحرصك

6391،.72

.-911،1811انحو،طللىالا!ذاح،الزجاجي(
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بمعنىأفادْهوْالفعللهذاالرابعوالرزن.نفسهت-ي-دالثلافىالجنر

المعنى)وبهذااحدْمنالإستفادةأولأحدملكيةو)عطاءلأحد،خدمةْيقدم

و)أفاد(.وفائدةمصلحةتعنيإفادةوالمصدر.اصتفاد(للفعلمرادفةتكون

علملنثرتستخدموقدعنْيُعترأوْضيءنقليعنيْفنيمصطلحأيضاَ

وأالصيغمئلالنحريةالفئاتعنالتعبيرأو)79(،ومعنىومعرفةورأي

ترجموبالتالياكن!بأ(اdonna)ب)أفاد(جريثنترجموتد)89(،التصميم

الرجرد()99(،لرجربالرجودصينا(:)إفادة)ابن:(do:ول)اكتسابب)إفادة(

واقععنأيضاَيعتر)افاد(تعبيرفإنالمقتبسةالأم!ثلةجميعفيانهنعت!قدإننا

تمامه.أوالشيءوادراكمحتملشيه

القرلإن:للاشخاص)أفاد(تستعملالف!نيةالجبارعبدمفرداتفي

الكتاباتفيسثابهاصتعمالوهناك!(،يمد)َضخصيلفظهعندمافقطممكن

إلىشيئاَالكلمة"تُضفي:قاطعنحوعلىالفعليُستعملعندماالنحوية

ارتبطإذاإلايمدلاالحرفإنْيقالعندمامثلأ،ضيئاَْلفيدو،المعنىْ

W

89(

99(

2،لمع،الأنجارلى)ابنالحلمبُفبد( 340 2، Err)1المصدر)نفىعزأبفد 3،)tمحرلةيفبد

A-726،الإنمات،ا،نجارى)ابنالمنىيد53،91ثرح،)الفاراممى V4،01،،)بانة،الأضعري

"ءايرنافىالفحلخينبنإسحاوْترجمللمحى(اللنظافادة:16،13،اجالمزهر،هاليرطي

تحت6691،147اشفانفارن-10ا71910701،2جا!فيظهرمحفوْ.يخبدبولأحثة

.("einbringen)"اعارة

(39،6المريةاصار،الأنجاري)ابنانمربف(5،9+،جا،الحماض،نجى)ابنالأزتافالة(

جيعهم(.لفاصمالإنجارتبد.الاصلام.القول.حفقة-25،1516،اجالمزمر،،اليرطيلارن

ففىلي:الارن"realization".ترجمأننففلاقا،الاتمحبارةتحت3891،88جوتن(

(.الفضة

63"718،ج..9"701"ج،V1-11،79،ج،76،41،ج،المنئعدالجار،(ا 7" ، 1 0 -"i

12-729،ج7201،53،ج252-ا7101،0،خ،18-91 FIA،716،ج FIAT.
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لمعنىمشابهةتكونأنيمكن"إفادةْف!نالمع!نيوبهذاا(.)1ْبكلمتين

لفظقسمينللقولأنمنهثامابنتالهماعليهومثال،معنىْكلمةْ

)201(.هـافادة

الكلامْ)نْ:مفيدةْجملةْهي،تحتاجماعلىتحتويالتيوالجملة

؟".ميد)3ْغيريكونربماالذي"القولْبعكىمفيداَ،يكرنانيمكنفقط

التي،3Autotelhاليونانيةللكلمةمفيدةكلمةْتكون،المعنىوبهذا

المعنىان،الكلامعنالقرلتعزلالتيالنوعيةإلىللأضارةتستعمل

مدرك،بذاتهتام،الإنجازذاتي5شيءهو،ولول4ه4حاح3لكلمةالحرفي

،أخرىبعبارةاومفيد،ث!خصمنتأتي،المفيدةوالجملة\(.)4ْبذاتهْ

الذي،الجملةمعنىهيوالفائدة.+الإفادةعمليةْنتجةالفاندةإنْ

والمقصرد،المبعثرةالكلماتمنمجموعةولش،تامةجملةعليهتدل

الفعلعلىالجملةتحتري:نحريةناحيةمنتامهرهنالامةْبكلمة

اليرنانيةفيالتاموالمعنىا(تاماَ)5ْمعنىلتعطيالأقلعلىوالفاعل

6)يسس autoteleia.)؟

وتتفيد،هيك!تب،ي!تلميعنيْهاستفادة"الفعلمنالعاثروالوزن

A-.51،لمع،ا،نجاركليابن(ا;1. V.55،1،الإيفاح،الزجاجيتارن،-..

.03-112،اخ،اوضح،مئامابن(01)2

.أمحلا.)39(الملحوررلارن(301)

4،87-ه522فراكىهبونجبو)401( ،181 2، 1660 2، 83VFدالمراممةواملمة؟autoteles

.اإ-6791،05153لونيتأنألارن.4اأحا30هي

911،4الاناح،الزجاجيلارن()501 ، IT . V1-.ليننرجم1(،)10ملحوظةالابفةالوحدهوأمنا

.نامومنىللبارة،ثي.داصام،محىعنلنيرutilityلاند

.015-53؟67951ثويا)601(
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هذامنالنلالجوالمعنىا(،7ْمحصنامعنىوواوئهمفحرل:ميمْبالكلمة

ذا،مستفيد)1ْ8(جريتشنويترجم.(وتامومكسب)مدركمتفاد:هر

عنويعئرشياَيكملوماالخارجمناصتفيدماالىالكلمةهذ.تثير:يقول

فيتصورتأمررهيالمستفادةالكلماتأنسي!ناابنورى:ْمعينةنرعية

فيفنيتعبيرالىالرجرعيمكنوربماا(()9ْالخارجمنمُستفاد.الذهن

إدراكهتثمإذاهيوليالعقل:متفادْ+عقلوهيالإصلاميالنفىعلم

منمعينعاملبمساعدةبلذاتهمنليىبمعى،فغالْعقلمنْ

الحارج)011(.

يعطيهالذيللمعنىماوت-ي-دْالثلاثيْالجذرأننعتقدإننا

البونانيالفعللنرجمةمناسبالعردىالجذرانولأحاس!،.البونانيالفعل

الإتمامعلىزيادة،والدفعالاعطاءعلاتةإلىيثرانالفعلينكلالأن

العرليالعالمفياستخدمتكلمةأولمفيدْكلمةْكانتوربما.والإدراك

مثلالفلسفيةوالبارات.؟هأحاح،()اوح)ح،ه،دا!3الرنانيةللكلمةكترجمة

لمندهانه.متأخروتتفيطُزَرَتْقدتكونانيجبالخ...وافادمتفاد

تدعلميةوغاية.وهدف،يستعملبمعنىاس!ا30كلمةاننعرفأنالممتع

7(
،25،اج،اللنةفيالمزمر،اليرطيولارنit-2،481،13ج،الحصائص،نجيابنانضر(01

مفىةيُتاد:عارةاضخدمواالذينا!ر0:03،اج،اخمانص،جيوابن،91

..ضنادعارةْغت928،،3891جوشنافظر(01

.3891،092جرتن(01

،87191،بدريلىظهرت،)صا!بنخينترجمهْدارن.2،اro،الحلوممفايح،اخوارزمي11(

+عمالرولييىماحبايكانمروصقابمع36-37صالممدر،نفىأيفأولارن.4!3،

انفةهالظر،3تملىللاطلاع،1887برلين(برونى)تحفق1-1،60113،يورةنخةلاهول

عى،لأ"حtetosابرنانتوالبارةمتادينالمحة،5791يجانناثى277،،6591جافيانظر

.48-1؟7،
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ا".)!افائدة"بترجمت

تطررحرلالملاحظاتفيالكلامحوليالرواتيةلنظريةآخرأثرويرجد

يخبرنا(.الرواقيةالمصطلحاتفيه!لمه)3سَرجمانالكلمتين)كلاوالم!نطقالقول

فوراَهكذالفهملمهَ))الكلام(308كلمةبأنالروامببنفرلوفقجامبل!شرز

وهذا)12؟(.المعنىهذالبناءعامأعرأربعةذلكاصتغرقبلولادتها،منذ

تمتالتي(ْاللغةللكلامتعريفهفيالابليديوجينزأيضاذكرهماهرالرتم

placitaكتابوفي)113(عاماْكراربعةبعد philosophorumالسزالوعند

كانالوجرد)4؟ا(حيزإلىالداخلبةواللفةوالتبير،الإدراكظهركفعنْ

عمليةمنالأولىالمرحلة-واضح-وبثكلوهيسنواتصبعخلالالجراب

والقرل(،المنطق)بمعنىللفةوالخارجيالداخليالجزءامتلاكنت!جتهاكانت

قبلمنترجمتهاأو،اعلاهالمذكورالكتابمنالصفحةهذهتكرنوربما

تقيهمفي)7؟ا(والرازيالنزالي)6؟2"اعتمدهالذيالمصدر؟؟(،لرقا)ْبنقسطه

صنوات)8؟1(.بممنتت!كونفترةكلفتراتإلىالثريةللحياه

11(

12(

13(

IC

(01

16(

17(

18(

.()18علحوظةادنا.،الابحةالوحدةلارن(ا

.914؟1-3،زتونأيضاَولارن083-3،!ر(ا

528-7055+ح،طد-سجيى(ا - TV ، 212 30 3 F:ماخررواقيفيلرتكلامعلىونجا

جافيسالمب!ارةمذ.اتبى،يتجعامأعرةلأربحةالحقليخاجلحويخوسبوصمIهـ05)-/

(80)r6391،162،واتزرلارن،اك(0،،اص=بوردي9،92)ص.

83(ا 2، SVF.الحبارةعلىوللاطلاعendiachesis.والرحدة9391،391بوهيزتارن

.()18ملحوظة،الحاصرة

17ا( 710 Placita Philosophorum:إصتداليجب:لامرترجمةنصربيجب

.Hebdomadeبككwocheكللصة

يروث،جابروترجمةنحفين،41،15ننذ.4،9،1،11ج،الدكنملوم)حبا.،الغزالي(ا

9591.

تبها.وما11،5اص،1222/سررةلى،اليبمفلايح،الرازي(ا

.-591،4891991مرعلحينلانأيخأانظرا(
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النالثالفصل

النحويةالفناثنظر!ة

مشبلاكافىلالاهوالألعالالأصصا.صرنونكيفأويأ!عرلواأفىا،طللاعلى"!ب

.)؟(ا،ثياهبليهطهمواأفىهمملي

سيو4وكسبمالكلامأفام10

التقحيمعنصورةالعربيال!نحوفيالكلامأقسامانالبدا-ومنيبدو

ميركسواتترح،وحرفوفعلاصمإلىالكلاميق!مالذيالأرصطوطايصي

والمنطقالعربيالنحرببنالئابهعلى؟لكفياقتصرولكنالفكرةهذه

هرولينمااليرناني)2(النحوالإعتباربعينالأخذدون،واليونانيالأرصطي

الئلاثيالنفبمببنإنكار.بمكنلاظاهربأنكافزأهناكأنصحبح

انهإلاأيضا)3(،العربالباحثرنلاحظهتكافؤوهروالعربيالآرصطرطاليي

والتقيمالأرسطيالمنطقياتقيمينكيراَاختلافأهناكأنالإنكاريمكنلا

المصطلحاتانحقيقةالاعتاربعيننأخذعندماصيماولا،العربيالنحري

المزلفةالأتسامإلىبل،العرليالكلاماتامإلىيثرلاالأرصطة

)1(.للجملة

22،كوبت)1( ، ، ، 1 ، Instit. Orant.

1،1،1-3،1.هور9)2(يركى

حرتوْالنحرونْلملْأصماها..باطو..كلمة1459،،الملوممفاتحاخرارزمي،لارن)3(

ولمل31للكللامالمريةا،نام.:-V،3،،الصاحي،لارئابن،اناوبطى،والاة،المنى

31)!ابونايخرنانحروناصحاماوحرت )sic،هـ)لاة،وكل!ة

ولاركن،"2-5891،92!لولرانظر،ا،رصانقملجمةملىوللاطلاع.9+،؟01،وبر)،(

7191،-27rr.
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وفعلاصم:العربيالكلامأقصامتماثلعلىميرك!سوافقوقد

تحفظ،أيدونوَل؟undesmosوصَة+خnomaeالأرصطيةالمسمياتمع،وحرف

تقنية،غيرفكرةالحرفيُعذإذ،()ْالتماثلهذارفضأ*(ويى)3ولكن

Sundesmosكلمةنجدحينفي،فعلامأواسمأليستكلمةهوكل)الحرف

العرليالعالموفي)6(،وعباراتكلماتبينتربطانهابمعنى،محددةكلمة

الاصموهي،الأرصطيهالكلاماقساممعمتبادلةبعلاقةترتبطمنطقيةثلائية

هذهولكنمثلاَ،،والخوارزميالفارابيكاباتفيوذلك،والرباطوالكلمة

ناتالعندماحقعلىوشىوكان.متأخرزمنإلىتعودالممطلحات

فلاوعليه،العربيالعالمإلىالمنطقإدخالشقالعرلىال!نحريالتقيم

ورغم()7(،العربي)النحوالأولبواسطةقلدتديكرنأن)المن!طق(للثانييمكن

أصحالمنطقيالتقمانمنالرغمعلىأنهنضيفأنيجب،ف!نهذلك

ال!نحرفيأثرقديكونأنالمخملمنفإنه،متأخروقتفيللعربمعروفأ

تاثيربعضتظهرماغالباَالتي،اليرنانيةالنحريةالنظريةخلالمنالعربي

الأصماءلدراصةمماثلةاليونائيينالنحرلِنالغالبيةاللغةدراسةإن.للمنطق

فهيوبالتالي،للجملةضروريةغيرالكلماتبقيماتعدحينفي،والأفعال

الذيالتقليدريببلااتبعراف!نهم،الأنهذاوفيللنحر)8(،ضروريةغير

937.)5(هـص .141c

ببن5691ضمر،وال!عربف.5491جلافرش:انظرأر!وكابا!فيsundesmosعلىللاطلاع)6(

38-14576،tكلمةولكن،نمام!أددد)نsundesmosيننربطأنهابممى،محدتوبخفةلها

1918525ذالوشاممن،ا-939،61163برعيزلارن،الكلمةاصممثركماهوعاراتكلصات

-وموريرهرر،كلةمح!كلتأعبارةتحت،118ا-7،2،0178الوحلة،سك!جردمان.632

.-679153458،تاجبابر

.0191،138هـص)7(

(A)92-.67951.3جلوك:انظر،ا!رصهنا!اللانجنالخاةرأيملىللاطلاع
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أرسطر.بدأه

جاءوحرتوفعلاسم.فالكلمالكلما!بهذهالكمابص!برلهب!دا

!عأعطيتولكنيُعرفلمالاسمصطلحوم"9(،فعلْولاباسمليسلمعنى

قائمةتحليليكرنأنمعروفةلحممةإنهاا()ْوحائطوفرصرجل:أمثلةثلاثة

ففطليس،اللاتينياللفةوعلمايرنانيةاللفةلتاريخمهماَماكلمةأضكال

أسماءأواسمائهماستعمالإلىيميلرنالنحوينيجعلامثلةإعطاءلأن

ماكالباَالذينفسهاللامثلةالمتراترالاستعمالبببأيضاَولكن،معلميم

حقل)نا".النحوين)1منمختلفةمجموعةلارتباطأرضةإيجادعلىياعد

الىالمهممنولكنه.الثأنهذافيتاحلاَيكونيكادالعرييالنحرعلم

لقد.الاسمعلىكأمثله"وفرسْرجلْكلمتيْشبريهيشعملأنماحد

واللاتينياليرنانيالنحوينفيالمئالانهذانيظهرعندماأنهبارويكلاحظ

(equus/homo, hi" pos/inthroposالنفلبدمنبنبعهذاف!نالنناوب(على

ندخمهااليالمالةإلىشبركبعتنرماغالاْ)كللمات(".كلمكللمة.1021،،الكلناب،جبربه(

الألفبه،مالكابن1020لبريهالكابحاضتليالبرافيلارن(،الذاتواص!،ابخى)31كلامأ

بانهاوتمرت..تشالواحدةالكللصة.(1،11IT-AAt،أرضح،ئاموابن8-9نغة

مفردممىعلىالدالةاللنظة:1،11،المنصل،)الزمئريعادىواحدعنىعنيرصرت

(.بالرضع

ينشدملممحرفىرحبا-.91،9الإيفاح6..اتحريففي..حانطكلصةالزجاجييذكرلم(ا

كتصنصا):Soloikismosالمعروتاتلباصا.مذا5.حانط.كلمةابونانيالنويا،دب

تارنهانحريينمحدللعقابلةانلهذاكان025-6791،251دونتوحب(.الحانطصفط،أشي

تجبها.وما1848،35015يرنأ.جانعْفبقجبكلازهلجرمانزمرجعه

173-2وملحوك2291،39بارديكلارن،محكاص!أواباحثاصماصتعمالمحلىللاطلاع(ا

بتلىdنع!،3enes5واn3hpuئ!!ص!ابرلونجرساضحمالنذكرأنبمكنفوذجيئالولذكر

30!حهأد!وجنزكاب!رول)مماهنهوولةأ4ا،صاهظهرت،ابابليهـرجرلمرلنه؟+"ك!+

أضكاللولانمنقبدملىللاطلاعدفرةاَخر19،ملحوك،9183،66ثبدتدارنولكئ756،

.2-6791،49692ولهونجت.وفاكفا،2291،3955791باردفيانظر،الكلحات

-39-
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رجلْنفيهماْالاسمينهذينظهررأننعتقدلاونحن)2؟(الرواقي

عندماأنهنعتقدواننا،مدفةمجردالعرليالنحوكتبفيحصانْوْ

غيرسيقىالثالثالمثال-أصلبالتحديد،الاصمينهذينصيبريهيشعمل

التيالأمثلةمنحتىأقدمتقليدوهو،تديمأتقليداَيتغبذلكن!نه-معروف

ومنوأرسطو)13(،أفلاطرناصتخدمهانفسهاا،مثلةهذهلأن؟بارويكصاتها

لأنه؟الارصطرطاليسيالتقليديكرنانيمكنلاصيبريهممدرأنالمزكْد

علىيعمدكانولكنه،العرييالعالمإلىاليونانيالمنطقإدخالتبلعاض

كانالذيح"ك!+ثراكىديوييرصكتابفيذكركما،المدارستقليد

دوبربسبوصدالثالثاثالف!نوللمصادفة.الروافببنعلىبدور.يعنمد

فيولكن،العربالنحرينعندالمألوفهالأمثلةمنأيضاكانالحجرْوهرْ

النحريينإنالقرلويصحارسطر.هرالمثالهذامصدرف!نالحالةهذه

اصت!عاروهماقدربماالأولينيميهمثالياستعمالفياستمرواالذينالمتأخرين

المزكدمنولكنه،حينهفيمرجردةكانتالتيأرصطراعمالمترجماتمن

الكبيرالتأثيرإلىوضوحاَأكثربكلئنسبالمثالينهذينمثلاصتعمالان

.للكتاب

وانسانرجلْكلماتْاستعملراالذيالمتأخرينالنحرينضمنومن

بابلصاحبدورجير.وذ!لررواتيتقبدمنمقانالاصصين.كلا:املحوظةA،5791بارويك()12

نركىدرونجيرسلارنهكانلة،وحمانانان:(1r،صصاه213،1،اثالةالوحدة)!37

،245.

3(o)واصطوا!،1،11سأصل!أفلاطرنCategأبضألارن.عنفرفةرأعاكن28عىببناه

.Y"محأماار!ر،كنابليريظهر،أللاطونمعففائهفىاصنزاقي AهT Aتحفيق(

مم"ه"(.)3كابنلاثى
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وابنعبيد)،؟(،وأبو)16(كيسانوابنوابرد)15(،)14(،الزجاجي.فرصوه

حقلخارجنفاهما،المثالانهذاناصتعملوتجد)9؟(،الأنباريوابننجي)8؟(،

الفلسفيوالحقل"2(الأضعركط)ْعنداللاهوتيالحقلفيكماو؟لكالنحر،

لكلمتياصتعمالهن!ن،للاضعريوبال!شبةصينا)22(،وابن)21(الفارابيعند

لاستعمالهأو،لصيبريهبالكتابلمعرفتهإمايعزىانيمكنفرصْوْْإنانْ

كلمتيتتضمنكانتربماالتي،الأرسطوطالشيةالكاباتعلىالش!روحات

throposَ23)وممة hippos)علىيظبقنفسهالكلاموهذا.الرواقيالتأثيربب

بالنحوالتأثراحتماليةأيضاَفهناكللفاراليبالنسبةأماصينا.ابن

)،2(.اليوناني

الاصماء،أحداثلفظمنأخذتفأمثلةالفعلوأماصيبويهْوتول

اخذقد2()ْيفطعْلمكائنهر،ومايقعولميكونولمامضى،لماوبيت

1،(

15(

18(

91(

02(

21(

22(

23(

25(

.17A-:الجكل001.6الإيضاحبمالزط(

،الايضاح،الزجاجيدارنالمقضب(بدايةمن)مقة551T،الزجاجيالايضاحلىممظهر،بارك(

.23طعونك.باثاثةالرحدةأدنا.لارن.05013الإشاحالزجاجيلىيظهر،كيانابن(

.t،1،191المزمر،،اليرطيفييظهر،عدةابو(

.2،60529،الحصائص،جيابن(

.-6117أصار201،17"الإندات،الأنجارىابن(

..ولرصرجل.منبدلأ.فرص.و.إنان.ا،ضصييحمل.To-42"12،إبانة،1،نمرى(

زيدا،ضخاعىْأصاهصيبىأئلةالفارالييتمل(ةوفرص))ناناr-11احصا.،الفاراممى،(

..وعمرر

2.013،،5491صرعدنلان(

28.كاب،1،ح"ح،4أصطوانظر(

ألنا..انظر(

2-2.3،،11،ج،الكلاب،جريه(
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مفردةبمعنىْمأخوذْعبارةْنفهمعندماولكن)26"،للفعلكععريف

تطورناحيةمنهيالمصادرأنعلىتأكيذذلكأننجد،منْاصتعيرتْ

النأكبدهذاي!نعلانةهناكأنمبركسوبعنقد.الفعلصبفتفدالكلمات

الأخيرالمصدرفينف!هاالفكرةوردتفقد،لأرصطوكتابمنوصفحة

علاقةعنللبحثداعهناكفي!سوعبتليلا)27(؟تخلفبكلماتولكن

المعلرماتبالاعتباربعبنأخذنااذاهذاأرصطو،كلامعلىالتعليقاثفيبهذا

)28".المصدرْسبقْعنالحديثفيصنرىكما،اليونانالنحاةبهايزودناالتي

يقرل،الأسماءْأحداثالكلماتْضرحفيأخرىمثكلةوثمة

،الأصماءْأصحابأنهاعلىالأسماء+نفهمْأنعلي!نايجبانهالزجاجى

ان!تقدوقدالأسماء)92(أصحابوهم،الاْعمالمارسواالذينالأشخاصبمعنى

اذافقطبهممرحالتفسيرهذامثلإن:يقرلحيث:التفسيرهذاالباتلاكي

،الآنلديناالتيالحالةوفي.للكلماتالظاهرالمعشلتغيي!ردليلفاككان

الىتثيرصريحةغيرعبارةانهاعلىسيبريهكلماتنفرأنتامبثكليصح

مماثلةتكونالأسماء+احداثف!نْوعبلاصحابها)3ْ(،مماثلةالأصماءإن

.الأضخاصْلأجداث-+

7-360.8،اج،النبضاتجحنفها،الكلصاتمذ.الرازياتى)26(

اضقاقبنيأر!وأناخماليدولاالحففةلى.5-7191،6جانجهلارن.9188،142بركى)27(

علىيدلأتأتول8(:كاب16اتفبر)فيذكركدمالوياخمال3الامنتاهـصخيهْناجهْمنالفحل

بدللأنه"فحل.)أس!ولْلمة!ول؟(.بصححين!اصموهيءْ!ول"(.عتئلْ)الفمل(الوت

آخر.ضيهعنننال،ضاه)شارةثانسأوهوحاليضي.حدوثعلى

(TA)ألحنا..خاثانةالوحدةلارن

56060،82الايخاح..مسدمرادلةعارةوهيالزجاجيمصطلحاتمنالأصا..صاحب)ْ(92

8304.

Vات!يد،،الجلاش)03( 220922، A.
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فيماتامأتأكيداَنملكلاف!ننا(وفرسأرجلالأسماءبقراثميتعلقويخما

أرسطوعنشروحاتترجماتفيبحثهايجبالأسماءهذهاصرلكانتإذا

التيالأفعالفقاثمةاليونانيوالنحرالعرلىالنحريينالمباشرالاتصالفيأو

يستعمللمإذ،الشكركهذهلمثلمجالآتتركمانادراَ،تتعملماغالأ

أننجدانناحينفيدلا(،ptein)ضربْالفعلْضارحرهوكذاابدأارسطر

.)31(العربعندالافعالفئةفيشيوعاالأكثرهوالأفعالعلى.المثالهذا

خلالالفعلقرائمفيوتكرارأشيوعاالأكثر)ضَرَبَ(الفعلوظل

عندمثالأالفعلهذاتصريفتيودوسبرساصتعملفقد،القديمةالعصور

ونحن.التعليميةالنراحيفييستعملكانالفعلأنيعنيوهذا،معهتعامله

كلفي(poi)ولأس!وعَمِلَ(!ملaphein)"كَنَبَالاْفعالْمع،الفعلهذانصادف

كانالعربالنحاةانمدثافليس،وعليهتقرل!ا)32(.يونانينحويعمل

في)ضَرَبَ(أنهعلىالعرببةاللغةإلىنرجمالذيالفعلهذااننراضعلهم

ذلكفيالنحومعالانصالعلىاعنمدوا1العربكاناذاهذاالعرلية(،اللغة

،الأفعالمنأخرىترائماصتعملارسطوانوبما،الهيلينيةالبلادفيالوقت

إلانستطيعلاف!ننا،)+أحءلمكةه(ثمىْوْ)+أءول"لمة!دا"(صحياَْليكون.مئل

المرجرداليرنانيالنحوتأثيرإلىضربْللفعلْسيبويهاستعمال.نعزواان

(3)l!94ثراكىديونجيوصليموجردةالأئلةبحض,tuptein,2ولاس!أمم ، 5 ، ) ! phein،

كرض.(Poienول!وأحأ"للأأول)59،عهح،بىجريبور.(محأء!ولو"ه!أح8)55،1

لارن.الروالىانقيدعنو+أس!!حَاترجتا!apheinالكللتينان(rملحوظة39،)2291بارولك

نالا!،اببليدروجرد!ول"ع!3الروالىالكابمنالكلطتينهاتين758،،لات،دكوجى

Lالنمل 6gein)النملهنايتكلماوفابأجنر.منا،وصطرتالحلفعفنأبةاللكان)ضرب

ل.الأولمنللبحوعةمذ.علىكثال

حث5306؟حول"ح"س!+ثراكىدورنجيرصلكابمفدتهْ/يوhlig)دالط!فةالملحوظةلارن)32(

..فربْالفملاضمملتوالأرمتالىسانجة/الترج!اتانحققةالىابغأالاتا.لفت
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سيبريهاستعملهافعلْوْ"كتبْالأفعالأنلاحظالرقت)+(،ذلكفي

أيضا.متكرربشكل

الكبيردالتأثيربببالنحوعلماهقبلمنيُستعمل+ضَرَبمثالْظل

36(،)والجرد3()ْالمازنيهزلاهامثالومن،فيهمسيويه)34(كتاب

واستُعمل(،هوالزمخصري)3ْ(،)9الأنباريوابنجني)38(،وابنوالسيرافي)+(،

الكلامسياقفيرئيسيوبكل،المنطاتيةالكتاباتفينف!هالفعل

أيضاحالاتوهناك)2"(والرازي،111(الخرارزميكتاباتفيكما،النحوي

عندكما،صرفةم!نطقيةنصرصفي)ضَرَبَ(نفسهالفعلفيهااستعمل

(rr)كوافى(:نجكللاخيرتالأئلة)بعض،الكتاب،ببىسه

AT،1120601&،14؟101 ، 1 ، 5 ، 66 ، 1 5 12 55" ، 1 0 4 524 ، 1 0 1 0 t1, t!1,،

9010،874 1 8. 211، ، 1 ، 1 . 0 3.1 -1.1. A ، 01 0 ، 1 0 1 0 0 T!1& ، 39 ، 1 . -A V

ابنكتابفىظهر،جوأيخاْلارن.01،1،133،11،،016،01،3860701،70

.91،11،الماحي،فارص

.81AA،،مجالى،الزجاجيعندجاهكما،المازني)34(

.136،7الإضاح،الزجاجيوايفاْ.92115،،مبالىالزجاجيكدجاهكمابارك)35(

9511آخر،65الإمضاح،الزجاجي)36( 3 0 72 ، 1 2 ، 9 5 6 5 ، 6 4 ، 62 0 3 0 6 1 ، 1 ، 6 0 0 A

."الخ

7502،المتاباتفياتوجديعدظهركما،اليرافي)37( . I.

.4،5،،2ج.93705،جا،37512،،جا،الحصائص،جنىابن)38(

.2،17ج،الإنصات،ا،نجاريابن)93(

.621501،المفصل،الزعخري(04)

.15،،2،الحلوممفلايم،الحوارزص(،)1

.33t،،جا،اليبمنلابم،الرازي(،)2

."،9،،الحاحي،دارسابنكابديظهركلحا4جبرعنالاقاسدارن،للئالاضممالهرلى
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3/7القرنمنالاولالنصف)فيالعالوابنالنزالي)13( i"44()يببنوهذاهـ

Corpusكتابتأثيريكنمهماأنه Aristotelicumالعرلي،والنحوالمنطقفي

قائمةاخيارمثلأشياءفيبكبرأكبرللكتابكمزلفصيبريهتأثيريقى

معية.لكلمةصريخةباشكال

منالثالثللقمصيبر-تذمهالذي+.التعريفتفير)ن

ضروري"،فعل)ْولاباصمليسلمعنىجاءما-وهر-الحرفالكلام

هوبهاقامأوروبيةلنةالىترجمةأولإن.الكلاملأقامالعربيابدألفهم

الكلاممنجزءأالحرف:يكرناترجمةهذهفحسب....:عاصدي

حاول)6"(.والفعلالاصمفيالحالهركماتماما،خاصمعنىَوله

ال!تق!معنمفهرمهتناصبسيبريهكلماتيجعلأنM(حx)ميركى

اعتبارعلىاجبرفقدوعليه،العربيالكلاملأتامالأرصطي

حبالحرفلأنبذاتها،معنىبدونفئةالكلاممنالثالثالقسم

":الترجمةهذهإلىادىوهذاله)17(.معنىلاصوتارصطرراي

مثابهةوبصررة)18"اخرىْكلمةفيللمعنىل!شارةالحرتيستعمل

للاصممعاني)الحرت(يعطي.لكي..Jhn)ْ:(جانعندالمعنىهذانجد

وأأسماءَنفصهاتكرنأندون(المعانيهذ.لهالي!)التيوالفعل

.01،31؟مقاصد،ليلنزاا(4)3

.6691،17Iرسرلارن)44(

.31،،1ج،الكاب،صيبريه)5،(

.38هص،لارن.9182،136،صاصدي(4)6

L%1ح4صطرهأر(1)7 5 6 5 2 0 Poet38باب.

.1.-9881،2،13يركى(،)8
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تدمهالذىالحرفتعريفحسبصحيحاتفسيروهذا)94(.أفعالأْ

ذدما)الحرف(:يقول)ذ،الزجاجيأمثالمن،المتأخرونالنحاة

معنىتعديلوظيفةالحرتيبطيوهذا،(غير.)َفيمعنىعلى

".)؟ْالجملةفيأخرىكلمة

النحر،هذاعلىمفسرة،سيبويهكلمات(أنوشى)2ْمعنتفقونحن

نفسهسيبويهمفهومتمثللاولكنها،المتأخرينالنحاةتفسيراتمعتنسجم

ثالطكوصفللحرفتقرملافعلْولاباصمليستعبارةْأولأ:.للحرف

(.)3ْمعنىْكلمةْتحددالعبارةهذهولكنغرل!ا،تركيبايجعلههذالأن،له

فيوجانيركسبرأيقلناإذاهذا،زائدةتكرنانيمكنالعبارةهذهثاياَ،

تلكفيلأنه،أخرىكلمةفيمعنىلعطيبمعنىلمعنىْجاءتفسيرهاْ

9(

2(

3(

وديجانمنكلاأنيمتقدأتيظهرالذي،7191جايهأيفاْلارن.1،1،اج،جانا(

منيظهرماوهذا،ايةتلعلىبالمنىالمتحلقةالحرتوظيفةحولالفكلرةنفىيحعلانصاص

نايحكمالمر.انمحبأْضىللحرتتبالياتاخرةايونايخةالظريةحولجايهكلمات

.المضْعلىدلابةوبخنةsundesmoiلكلمة

.-502113،،الإيضاح،الزجاجي(5

A-،الإنمات،الأنجارىابنأيفأتارن،( -V VTوالفحل،ا،ص!ليالمضلالادةجاهإنماْالحرف

،ببر.ْتملقموالذىالمض،كحرت.كانت:222،11الزجاجيمبالىفيايخاْرظهر،المقصى

مرجودكذلكالكلامنفى،بير.ْباترافهإلامضعلىيدللاما)الحرت(1ْ،3،ميار.،،النزالي

.01.ا-،01مفاصدفي

-rvq،191وير،(ه rvo.

لمل،ولاباعميىبانهمعنىْعنْيولكيفيفروهذا.سبمض3.الاجبريهْيتمله(

منا،منالرفموملى.3-5606الإيفاح،الزجاجيوايضأ6+-377،هالكللامنفىويىقارن

385(:91820صاص)دييقولالي،!صدىاصحملهانخةماثىملىملحوظةناكف!ن

ابابْاَخرسيبريهلولصيههـ!دذبحضهمظنكما.لمحىلاْلحرفْصفةْفملولاباصم.ولبى

Diem.الحبةهذ.واضحمل.(V-,2،،1.الكاب4،صير)تارن..لمنىجا.ماْوأصاه

.75910172)اعرهسموعلأيخألارن7915322
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عنتختلفأشياهأنهاعلىكافككلغرئ!تتدتiالحرتكونالحالة

سيبريهأنتخيليصعبوثالثاَ،.بذاتهاقاثممعنىولها،والأفعالالأصماه

فيمرجودالمعنىهذاأنحدإلىالكلماتبعضحذفعليهينبنيكان

الثالثة:النقطة(Weis))وي!(ترجمجميعأالأصبابولهذ..أخرىكلمات

ولاباسمليسوالذيمعنىذيشيهعنللتعبيريرمزالذيْوالحرت

(.)،ْهبفعل

الأسماءعنالحروفتميزلالمعنىْجاهف!نْ،أخرىوبعبارة

ب)1،الحروفمثلمعنىَتحمللاالتيالحروفعنتميزهابل،والأفعال

التيالعبارةمعالعبارةهذهنقارنوربما.(..ي!)ير،مثلمقاطعأو0(00

ليسمعنىحرفوهي،منذْكلمةْعنتحدثعندماالأخفثىاصتعمليا

نأويمكن،معنىْحروفتسمىْمعنىلهاالتيالحروففثةإن(،)َباسم

معمقارنةالمعىْحروفالزجاجيْاسماهاالتيالمجموعةالىايفاَنرجع

نأالخرارزميويُعْلمنا(.)6ْكلماتمنوأجزاءحروفأنهاعلى+حروتْ

حروفالعربْالنحاةسماهاالأرسطيةsundesmoiرباطاتْعبارةْ

قدمعناهاكرن،الجملةمعنىفيالحروفوتساهم".")7ْاكلعاني

إلىيثيربأنهللحرت(طالبالى)بنعليتعريفصاغه

11376.ويى)51( ،.l

937(.،0191ويرادارن29،1،الأمالي،الزجاجيعدظهر!لماالأخئى)55(

(ol)نجغ.وما45،21الإيخا!ا،،الزجاجي

A-،،2أللاطونللفة،الفارا!لارن.1-،145،13العلوممفاتح،الحرارزمي)57( V.ا،لفاظومن

..منىملىللدلالاوضمتالقالحروتانحاةكبهاالغالألفاظالدالة
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طرحهالذيالتفسيرعلىمففتلالتفسيرهذاان(،ويبدو)8ْمعنىْ

كصفتينفعلْولاباسمو"لشلمعنىْجاءفسرْالذي(،ديم)+س!أ!)9ْ

بمعنى،الحرفوظيفةإلىثير+لمعنىجاءف!نْديمرأيوعلى.متوازيتين

لالىضيءإلىييرالتيوالأفعالالأسماءمنالنقيضعلىمعشلهان

.6(ْ)ْالتواليعلى،عمل

ئرجمةميرصين!تقد.لمعشْجاهعارةْنترجمكيف،السزالويبقى

حب)ذ،معنىْعنالتعبيرأجلمنالاستعمال:تقرلالتيصاسيدي

أنأيضاَ(Weis)ويىويذكر،بمعىْالترجمةْتكونأنينبغيميرك!راي

استُعملتالكلماتنفسحيثذكرهالذيالكلامفيصحيحةغيرالترجمة

لكلماتالصحيحالتف!يرهرهذاانوييدو)61(،ممدْبمعنىْبوضرح

سيبويه.

ييهتبهنثعرالذيالعلاقةحقيقةالفلسفيةالمصادرمنالعديدوأوضحت

الاصم)معرابطْأوْرباطْ،الفلسفيةْوالكلمة(والفعلالاسم)معالحرف

8(

.(

Variaاضملتحث4،01،11،نزت،ا،نجاريابنكابفيظهركما( lectionجاهبمنى

8-6،الماحي،دارسابنأيخاْلارن:.معىأفادشْبدلألمعى ،or:المربالحاةناثىماكرأ

ولا3بالبىلثيهجاهماالحرتانوموصير؟ذكر.ماهوللصوابالأتربولكن};الجيمة

ولا.زيد.لييكنلمما)بهل(لالدنا؟ْفطلقزبدهلنفولْثمفطلقْ.زيدنقولكماتمامأ.فحل

محدرر.عرويخنةولهمحينمنىللحرت72910:85كارتر.قارن.نطلقْ

.321-0791،222ديم(

-0791،6rivديم( ry.

142مبركى( ، 1 AAA،2،اج3281،،2ج،الكلابجو!هلارن.8+،0191هـص!2!ر

لىاليري!ولالالمحى(لالامة:ا،نجاري)ابنايخأاعلا.)51(الملحوتجةلارن.t،20172ج،473

صابتحقبقةلىباركدبلمنوالتت1،7ج،الكاب)ضرحجبكلماتعلىنميقهعداد

ا،حا.أنعلناولدلمحىجا.وحرت:لاللملفالصائلسالولو(:rملحوظة،،5ص،الايخاح

لمض؟.بخنوالأفعال
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)"6(حيانبنوجابر)63(،والخوارزميالفارايي)62(،عندماوردوهذا،والكلمة

لعبارةتفميرهفي+رباطْلكلمةالدتيقالزجاجياصتعمالفيوأيضا

)الأرسطية(البارةلمعنىحريخةترجمة"رباط.كلمةاعتبارويمكنحرف)65(،

66)اليونانية s6ndesmos).

حيث.لسيويهنرجعأنيجبللحرتالأصليالمعنىنعرفوحتى

و-سغب.معناهوله،الكلاممنالثالثالقمهرالحرتأن.الكتابفيذكر

يميزهاحتىوذلك،الذاتيةمعانيهالهاالحروفانحقيقةعنيعبرانصيبريه

والحروت،...ت،بأ،مثلالحروفوهرالحروفمناَخرنوععن

الأولىالمجمرعة:مجمرعتنإلىالزجاجيتصمهااصراتالأخيربمعناها

العناصرتكونالتي-وهيالهجاء-أصراتالمعجمحروفمنْتتكرن

مثلعناصر،أيضاَتعتبرأنيمكنالحروفهذهولكن،اللغاتلجمغالأولة

التفريقمعيتطابق)67(وهذا.ضربْفياوْض."جعفرْكلمةفيْعْ

,ouببنالبونانبةفي stoicheonربtcharake%r tou stoicheوضعهنمببزوهو

كتابشرحهفيوأمرنيرسامبريكستىوسيكستسالبابليديوجينز

Stoi-ترجمت،أرسطوكتاباتترجمة،وفي'("}DeInterpretationeأرصطر

حرفاْ.رابطْانحاةْأص:8-509،هضرح6الفارا!6()2

حرلأ..رابطالخريونْأص:1،-501،13،العلوممفاتح،الحوارزمى()63

)6،(laوحرتولعلاصمعدنا!رجدانحرفى:2095152025،كلرواسفدظهركلماجانبنبر.

أعلا..3سلحرظةلارن.علهرباطا/اثلائةا،ثامهذ.النلاتريس

رالفحل.الا-ينرابطهوالحرتان:11،،1،الإيخاح،الزجاجي)65(

yترتفيئلأ)66( Poetics:يرنى.بنتى)-وأصله(.191،15العر،لننجا،ابنرصطو

.55-5،ص،لإيفاحا"لزجاجيا()67

1،.7499،لأامريكى756،+حماليرجبزعندظهركماابابليهبوجر)68( Adv.ئعبق

deأر!وكابمحلىامونجوص Interpret17)تحقي!ق 23، )Busseباروبكلارن.يخبهاوما

3491،8،برالمان.9183،91،32سبدت(01)1وملحوظة2291،201 - Vتمربفالىنجبر

،ا،)الرصانلومرريْوصوشذهي:للحرفمعانثلاتينفابزدفدالصفا،)خوانرصانل

317A،+.!ضر!أ6191،145لرلارن16(1،31 7- 326، try.

-301-

http://www.al-maktabeh.com



chc onاسطفىالبدايةفي.(uquss3إ.)استقصي=السريانيةالكلمة-بتأثيرول

Stichosدلإ9+لأأستطقياالريانيةالكلمةمنسليبتأثير،باليونانيةs-)ول-Stoi

حرفْبعبارةْاصتبدلتماسرعانالترجمةهذ.ولكن،باليرنانيةولهمح"ح

الأصغرالجزءالىتثي!رانالكلمتينكلا:stoicheionمنبممناهاتقتربالتي

الحروفعنهذهتمييزيتموحتىصنيرة)96(،تطعةأوعضر،أوضيء،من

7(.)ْالمعجمْحروفالفاصرهذهصمبت،المفيده

التيالحروفعنتختلفوهي:المعانيحروتهيالئانيةوالمجموعة

)ويس(وحصب.معنىذاتكونها،الصامتهوالأحرفالهجاءحرفبمعنى

المعنىعلىمقصررغير،الثانيةالمجمرعةمنكعنصرالحرتْمعنىْف!ن

بُغدُسيبريهعنديرجدلاأنهأولآيثبتأنالمرءيستطيعهنا:"للحرفالفنيْ

حيث،اداةبب!اطةعندهالحرفيعنيْولا،اللفريالاستعماللهذاتقدير

لممسهبةاوصافاَواستخدمللمخاطبةالثاكالنرعإلىييرانحقأارادإنه

صيبريهيس!تعملماجداَوكثي!رأ.)71(،واحدةمرة.حرتْكلمةفيهاترد

وأ،+الكلماتمنمجموعةوْعبارةأوْ..الكلمةليعني.ْالحرف

منالزمخثريتحذيرهذاويزيد)73(،.الجملهمنصفيرةعناصرعامبثكل

)33(كلمةْليعنيْالحرفْيستعملرنْماكالبأكانراالقدماءالنحاةأن

فيحرفْلمعنىْوالمكافئةاعلاهصادفناهاالتيStoichولهآحالونانيةوالعبارة

بدوي،!ونىبنضثلاْ:انظرا!قىةشعهاوما0191،936ويى،6491،201فثر)96(

5391،126،5.

5+.،0191،ويى)07(

.ibعد،)71(

شبها.رما36،أ،5مد،)72(

.؟.،11،؟،الحدانص،الزمحري)73(
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الحالهوكما،كلمةْبمعنىْأخرىعباراتفيأيضاَتستعمل،العرببةاللفة

منعنصركأنهكلمةكلبقابلالذيالمعنى)ن:ديسكالرصأبرلرنيرسمحند

حرفمثل(stoicheiولهْ)عنصرأالجملةينقصوأحياناَ)31(،الجملةعناصر

حرفْمعنىْعنبعيداَ،Stoicheionلكلمةالمألوفالمعنىولكن7(.الجر)ْ

ثراكسديونسيوسكتابضرحوفي:الكلامْمنالجزهذاكْهو)،حولحلى

L.يسمونالفلاصفةبأنصُرخح""ح،+ Stoicheiaذاكبمعنىْالنحرفيأصمي

كانStoicheonsالاصتعمالهذاف!نثكوبدون)76(.الكلامْمنالجزه

حرفيةترجمةحرفْالعربيةْالكلمةإن.أخرىنحريةكتاباتفيمعروفاَ

عنصرمعنىْفياليونانيةالكلمةمعلثركلأنها،stoich+هملمعنىمثالية

ومعنىأصيلمعنىَهحرت"المعنىإن.عنصرْاو،صغيرجزءاو،صي1.

كلمةإلىْصغيرهْكلمةعبرْ"الحرفْمعنىتطورنتيجةجاء.ْاداة

منالثالث+الجزءمعنىإلىوأخيراالفعلْأوالاصمعنعداصنيره

النحوفيStoichei7ه+استعمالبراسطةحددقدالتطوروهذا.الكلامْ

الفلفي.والأدباليرناني

،وحرفوفعلاصم،للكلامالرصميةالثلاثةالأقامإلىبالإضافة

اقامأيعت!برهاأندونالأخرىالنحريةالفئاتمنالعديدالعربيالنحريميز

1،ديكالوصابولويخرص)74( 1 ، 2 Synt.

.5،41،الابقالمصر)75(

Yoصْخ)76( port .D T.0،كرسبرس 1 1 " 4 5 " 2 ، S VF37،21وللاا4ديكالوصأبرلريخرص"

بلازأيضاْلارن9918احا!)3دبلزهو0،3+هاح"حأمعىحولالقديمةاللراصة911،20

6591()Balazsأنبرىالذيts Stoichetonالىثيرموزونةعرريخةعارةا،عللىنت

اصتحمالان...حرت،..صرتبممىنحرتعارةاصتدأخيرأ،العرلىالصن!برالنصر

)كارنانحرمةالبارةمنئقة.الحالملىاصاثعاصرلتحيStoicheionْلكلمةالنرةملما.

234(.،6591بلازص
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فيهنجدالذي،اليرنانيالنحرفيمرجردهرلمامابهوهذا.للكلامحقيقية

أنهامع،الكلامفيمستقلةفثةتعتبرلاأنهارغممثلا،،الصفاتفئة

تجلالأولالقرنترايفوناليونانيالنحريبينالجدالوتضمْن.هكذاتستخدم

ن):الكلامتقسيممعالير)73(،الاسممعروتغيررواتيوفيلسرفالميلاد(

،أقامالىالكلامتقس!يممعياراَأبداَيعتبرلاالكلمةفيالصرفيالتغيير

،الكلامفيمنفصلاجزهاَالأسماههذ.تعتبرلا،العلماسماءحالةفيفمثلا

لمعانيمطابقةمعانيهالأن،مخلفتصريفلهايكرنربماانهامنالرغمعلى

الكلامأقاممنقمكلعننتحدثعدمايُذكرأنيجبالأسماء:ْبقية

ولي!(بالمعنى)المتعلقةالرئيةاثميزاتالإِعتباربعينيزخذأنيجبأنه

النحروعتر،ذلكعلىبناءَالكلامتقسيميتموبعدها)الصرفية(الثانرية

للقياصملازمتهوعدمالصرتيةتراعدهالعلملاصمنفهالرايعنالعربي

علىلرحدهاتعزلأنيمكنلاالعلمأصماءولكن)97(،استعمالهكثرةب!بب

(vv)17ضرح 214، .D Tانظرترايفونرمنشبهارما-،524517،تبهاوماRE VII A،

أبوبانقاضمذايربط،شبمهاوما.3صديكالوص!!آابولريرص،ضايدر.1،726-744

نأمخملفيرمنأنهحخه.64(ملحوظة،4،،،918ضبتأيضاْ)تارنديكالوسلويخوس

ابولويخوسمنويى.تراينونمنالكلاماتاءحرل4رأأخذقدInstitl,2برصانوسيكون

المفركأ.تجلمنذُكرتدترايفون31أنمنتطلقأنيمكنلانه،اخرىناحيةومن.ديكالوص

.33ص،93،ترابنرنمع9،1ولأ3ول4برسانرسايضألارن

.9231-1325+.هضرح)78(

لارن.تبهاوما2،112،11ج،تجبهاوما922،9،حا8الكابافظر،بمطsالرصامذا)97(

ا،نجاص،أحا.معشنركةوكبرالحلمأصما.خمانصعنصحدتاليالرحدةفىنجيابنأيضأ

يينالتمييز،8-112،9،جا،عبلى،ئملبلارن.تبمهاوماA.3،32ج،الحصانص

Barhebraeusبدأ)مهم،صه،المنصل،الزمفري370-38اللامات،الزجاجي:محا!انجاس/

الحلم!،صماءسراربنالحناصتحملهلفْتبها(.ْوما91880،235يركىلارن،

ْ:كتابمحلىملحوظات 11 371. 4Categoriaeآخر.31لهاأمورعلىطارئاصماللفب

نا.واللفبوصفتهالاسم:9816،الإيضاح،الزجماجيثلأ،انحوفيأيضأاللفوجنممل

.باثاكالوحدةأثنا.قارنلاص!،Iتمريفاتلىتكورةالحلم!اصما.الأصماه!نالاخلات
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أنهاعلىالصفاتيصفالعربالمؤلفبنمنالعديدنجدأنالتةالمصادفةثيل

يبنميزسيبريهف!ن،ديمرأيوحسب8(،)ْللذمأوللمدحتستعملكلمات

أحداثإلىيثيروالفعل،مفاعيلإلىيثيرفالاسم،الكلاممنأنراعثلاثة

تحتريلانحويةفئةهيالصافةْ"فئة)وظائف(.معانِإلىدثروالحرت

وهكذا،نحريةفئةالاْصماصبحالمتأخرالنحرمرحلةوفي:)86(فقطالصفات

فيوالمعي!ار.الأسماهفثةفيوالصفاتالأسماهاصبحتالقرلنستطيع

تدانتستطيعالكلمةهذهنتكاإذافيماهومعينةفئةفيكلمةتضمين

.(AY)الفئةنفىمنكلماتمكان

)مئلوالفيرالاصمبينبالمعنىالمتعلقةوتلكالصرفيةالإختلافات

الوناننالنحاةقادالاصم(فيلعريفْعنصروغيابالإعراباختلاف

ضمائريتضمنالذي،الكلاممنجزءأنهواقرار،الاصمعنالضميرلفمل

والفعلالاس!اعتبارفيأرسطوأتاجستمر1لإثارة)88"،1وفممالزلأشخاص1

وجهةومن،أصاسيةغيرفهيالكلماتبقيةاما،الجملةفيعنصريناهم

العياقهذافينقتبىأنويمكن،للاصمالوجدالبديلالضميريبقى،نظرهم

نأأمونيوسملحرظةوأيضا+.!،الصرحفيأعلاهالنقاشفيالبينه

والظروفالضمائرأضات(AlexandrosAphrodisias)افرردشىالاسكندر

.01،،61لارن،56هالماحي،فارصابن.تمهاوما2،53712،الخصائص،جنىابن)85(

باركلى.ظهركما،الروماش10-215،،6،المنمل،الزمخري7،250510،المغغ،عدالجار

.2،036،21،مبالى،نملب.31051،،6391

.0791،331،ليم)86(

518ضرحفيدخضابدأمذا)87( .D T،-ضاممنقارن،ديكالرسابرلويخرصبوا!.تجبهاوما

&.323،ليمتارن.1918،2،223،ذال m.الهنا..29وملحوت7591،5111،موعل

(AA)!تبمها.وما191852،132،فالضا
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والاشارةالأشخاصضمائرربطراف!نهمالروايرنالنحاةأماالأصماء)9"(،لئة

الأدا.الأخيرةللضماثربالإضافةتتضمنالتي!"كة"،فئةضمنولكن

منتستبدلأنيمكنالضمائرأنذلكفيوحجتهم9(،الرصل)ْوضمائر

وآخر،هوميروسزمنايرنانيةاللفةفيهرالحالمثلما،الأدواتقبل

للفثةوتنتيالكلمةهذهمعتتطابقأخرىبكلمةكلمةتُستدلانويمكن

ورواقيترايفونيينأعلاهالمذكررالنقاشفيالنظريةهذ.انتقدتذاتها)؟9(0

معروت)29(.يخر

تتعملأنيمكنالتيبالكلماتالمتعلقةالحجةهيبالتحديدوهذ.

ثةفيوالإشارةا،ضخاصضمائريجمعجبريهجعلتالتينحرياَبالت!ناوب

هذاولكن،مضمرأْإسماَالثخصْضميرصيبريهاصمىالأصماء)39(،

ويظهرالضير)19(،إيهيرجعالذيالاسمإلىأيضاَيثيرأنيمكنالمصطلح

)المفهوم،ضابايهْهرالصريانيْبالممطلعيرقيالمضمرْ.الاصمان

الممطلحهذااصلولكنالفمائر،علىللدلالةالمست!عمل،)(المقصر

أصبحضبصْالعربيْللمصطلحآخرضكلوهناك.معروتغيرالسرياني

الإضارةضميرسيبويهيسمى.العربيالنحرفيلنضمائرالمألوتالاصم

.de.interpret,6r,افي.اصيخوسكدظهركماالأ!ندر؟يخعهاوما155003+.هصْح)98(

بوص(.)تحبق2ا-ا139،

9391.164،بوهيز،.93-9183،42،جْدت579135،باوريك)09(

.5+-5189510،+.!شرح)19(

t)87(مبحوظةتارن)29( محلا..

.7591،111مرصل.07951232ديم:ليو،الميارمذأعن)39(

ومحلاماتالمضر،.علاماتهيجربهاعتممالاأخرىومصطلحات7591،901،موصل)19(

..رضير،الإشار
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مصطلحوظهرالأشاء)59"،منالعدبدالىيثيرأنيمكنهلأن،مبهماَه.اصماَ

وتتثميالإثارةْأصماءهرْمتأخروقتفيالضماثرهذهعلىللدللالة

سيبويهأسماهاواحدةفئةإلى،مبهمواسممضمراسم،الفئتانهاتان

الخرارزمييخبرناا،رسطةانمطقنظريةتفيروفي،الخرالفْوالفارابي

النحريةالفنيةللمصطلحاتمكافثةوأنها،منطقيمصطلحالخرالفأن

منمبكرزمنوفي)69"،الأسماءْوأبدالمضمرةوأسماء،مبهمة.أسماء

الأصماءأنْوأكد،النحاةنظريةمعالخوارزميتعاملالنحريالناط

تيرحينفي،الأضخاصضماثرإلىتيرالنحريالاصطلاحفيالمفمرة

بالممطلح..خرالفمصطلحتأثروربما.الإضارةضمائرالىالمبهمةالأسماء

شابايههريصبحأنقبلضماْحلابأصلاَْكانالذيللفمائر،السرياني

للمصطلحجيدهترجمةالأسماهْو.أبدال+خرالفْالمصطلحينوكلا

.(،679لةأَ+لاولة،نةنينابرا

الاْلفاظ()كتابكتابهفي.خرالفْمصطلحالفارالىاصتعمل

النحريابدأحبالكلامعناصرفيهوصفحيث.)89(،المنطقفيالم!تعملة

المختلفةالأنواعبينالعربالنحاةيمزلمهراعترف-كمااليرناني

هذهأسماءيستعيرأنالافارالص()علىعليواجاكان،عليهوبناء،للحروت

31.ديم-7،،2،2ج،1،63،61ج،بلكاا،سبرر(59) -8 31 7 ، v14موعل،Iwo،

934،-.مى،مبالى،ثعباضحمل146،الحلومصفلايح،الخرارزمي)69( t،المفحةانظر2()عار

.3-4!ر،47عى،العلوممنلايم،الحوارزمي:الخومة

ال!انتاترجممةفيمتحلةالحبنذلكفىكافتضحا..حلاب،9691،115،ترزقي)79(

؟ول"س!حَ+.كابهلىنركىلدورنجبرس

.9691وحداد،7191هتجهدارنهثراضبنمحررالكابوكان.6891يروت،مهدي.متحتين)89(
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أحدثواالذين،اليونانالنحرينالباحئينمنالحروفمنالمختلفةالأنراع

الفئةأما)99(0وروابطوحواضيوواصطاتوواصلاتخوالف:فئاتخصى

ناقثناوأنصبقولقد،والإصارهالثخصيةالضمائرتتضمنفهيالأولى

.أعلاهالفئةهذ.

النداءوأداةالرصلوضمائر،الأداةعلىتحتويواصلاتْالثانيةْوالفئة

فيمثلاهركما،اليرنانيللنحرميزةالوصلوضمائرالأداةارتباطإن.ْياْ

1(،4دااكه)َفئةنكلانالفئنانوهانانخول"ع!3،ثراكصدبوببرصكناب

051..صوتيعتبرالنداء:ياْمعْالأداةارتباطاليرنانيللنحرأخرىوميزة

وغالباا(،ديسكالوس)؟ْأبرلرينوسدحضهمبدأوهوالنداء،اداةعامبث!كل

3relativeالعرلىالنحوفييععسما pronounوهو،المرصرلةبالأسماء

هي+واصلةوْا()2ْ.واصلاتْالفارابيبمصطلحمرقينحويمصطلح

+واصلةْكلمةيرنسبنمتىواستعمل:arthronاليونانيةللكلمةترجمة

ابنتعليقفيولكن؟(،،حأاع!")3ْأرصطولكتابترجمتهفي+!"كالترجمة

ناحينفي،رباطْدْمرادفة+واصلهنجدcPoeticaْكتابعلىسينا

تقسيمبافتراضالمشكلةهذهجتيماويحلا(،)1ْفاصلاتْسُميتتْالأدوات

يمها.ما24،11،لفاظ1،،الفاراكي(9)9

903.،8191،2"فالضاين(01)0

،IAAافالضاينلارن،ايفاتفرلةواماكن6001،1408Iوله!"،،ديكالوصابولويخوص(01)1

.7191،15،تجه.2،903

03805303،الإنصاتالأنجارىابن،مثال()201 0fi،،.المفمل،،الزمحرىهاصلمع

صصل،:المرعرلصلةفىجورنظربئ.57،3،المغصل،الزمخريعلةوأنجآْ.566-اص

7591،55lكعها.وما

.127ص،5391(بدوى)تحبق.رونىبنش)301(

235.،191،15،191،91انعرلنيا،ابن)401(
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تُثكل،"فاصلاتوْ"واصلاتْ:فرعيتينمجمرعتينإلى.الروابطْ

الحالة،تلكوفي\(،)َبالأدواتالئانيةتكلبينما،صجحهبروابطالأولى

بعضكانالذي،للاداةاليرنانيبالتعريف"!فاصلهمصطلحربطيمكن

عندالحالهركماالاْسماء،لجن!يمزةك!شارةيعملأنهيعتقدالنحاة

لل!تعريف،قابلكلاميعنصراوالتنكبرالتعربفاداةإن":البابليديوجينز

,hoiكاh.س!مثلاالأسماء،فيوالعددالجنساختلافإلىييرالذي t"نة"،ثأ.

".(6ْ o)\البرنايةوللكلمةdiho +r zonالعرديةالكلمةتحملهالذيالمعشنض

أوالتنكيرالتعريفاداةالعربالن!حاةيعتبرانكثيرأمدثاَولشى،"ْفاصلة

)9ْ7(.تصريفايلهايىالاخيرةهذهلأن،أداةعامبثكل

تسمىالتىالجر،حروتثكلهاالفارالىتقسيمفيالثالثةوالفثة

فييرجدولا.واسمفعلبيناو،اسمينييندائماَتقعلأنها،ْواسطاتْ

Me-الرواقيوالمصطلعالممطلع،هذايكافئماالرنانيةالنحريةالمصطلحات

sotesأمرأدواتانهاعلىالجرلحروفالفارابيويضيف.الظروفإلىي!ثير

اليرنانيالنحرفيالجرحروتثكل:اليرنانيالسياقفيتمامامفهوم

ف!نالعربرالنحوفيأفا.الروابطمنفرعةمجمرعةأومنفصلةمجمرعة

الأصماءفئةفيمتضمنةجرحروفنسيهاانيمكنالتيالكلماتمنالعديد

.719112،يخه،)501(

r،3-ابابليديوجز(01)6 . 2 1 1 " r-ا.

.بمض.ره"كلئللكياتوصفاتكلحاتنةمحلىالفاراكىرايحبالمضرمحةمذ.تخوى)701(

t-،601،العلوممفلابح،الحوارزميتجبعهاوما63022،ضرحالفارا!أيفاْتارن r

(rلاS).الاصلامةالفلفة،زيمرمانلارن،ivyاoro- ort.!مذهنعىالبرناشانطقو

*8

اف!راوانع!فالاةوحول31.،6791بوزعبننارن،sunkategoremataالكلصات

.2-179،لمع،الزمضثري.(اتصيف)حروت7291،35،جابوضانانظر،كحرت
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+)8.؟(..ظروفاصمنحت

لدالكلمةهذهكانتإذا)ظروف(.+حراشيْهيالرابعةوالفنة

،المصطلحْيملاْمعنىيكرنعندهاالجذرح-ش-و-منحقيقةاشتقت

stoibaiايرنانيةالكلمةمعنىب!نفىحراضيتكونالحالةتلكوفي.ْيحثر.

هذهوتسمية،الروابطمجموعةإلىللأشارةترايفرنال!نحوياس!تعملهاكما

نأيمكنكما،وتستعمل،زائدةالكلماتهذ.بأنيوحيStoibaiالكلمات

المعنىبهذاخرْكلمةْالكنديواستعمل؟(،)9ْالكلامخرْفيْ،يقال

فهيوبالتالينظر.،وجهةمنالجملةفيوظيفةلهالي!التي"إنحالةْفي

الزمخشرييخبرناولكن،كوفيمصطلحخوْانْويلويؤكد!ا()ْزائدة

منخاصةمجمرعةإلىل!ضارةالمصطلحهذايتعملكانشبويهأن

اص!تعملكفواضحغيرولكنزافدة)19؟(.كلمةتتضمنالتيالعبارات

الأخيرةالكلماتمعظمإن.الظروفعلىللدلالةاجذرهذاالفارال!

طريقةعلىكأسماءتص!نيفهاوتمالمتأخرال!نحرفيظروفاَْتسمىْ

بمحاونةمنىلهايكرنانيمكنا،داةإن:ا،نجاركيابنملحوظةربما،لارن..وا!اتعلرللاطلاع(801)

بكللمتبنيكلونأنيبا،داةنجاهانالزجاجيوطحوظة51-7-8(،لمع،ا،نجارى)ابنكلمتين

ممهنجتاليالجربحالةالفبلتربط(الأداةي)1طنهاشب!مها(وما5502،الإيخاح،)الزجاجمي

31،)الإشاح 0 0 i،تبها(.وما

.(Fulmentum)8001.ع!.صأسائرر،وربما56603+.!صرحلارن.3د،14تريفون(1)90

345،واَخر3042،النبمنا-بع،الرازيركر.كماوالجردهالكميينحدث)011(

المنصلهالزمخرى315(58915،المحزوكللارن.ابصرية..الناهمن)بدلأ73،،1391ول(11)1

واستحصلتاولمي(.صلةهوالما!يالممطلحفازيد،نطلقأبر.الذيئلمارات)قى5703

الأنجارى،ابنتجدأ(،أول،)ظرتالكللمةنهابئاواولمعمفارنلأ،الكللمةلو!للاضارة..خو

0،213كبحهاوما52932.11،ا!اض،جغابن110230الإنماتْ 4rrv.رايحب

الحين.ذلكلياخيماضعملهاالمعفبهذا.خو.و44،57هالملوممفلايم،الحوارزص
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الأدبفيمرجودهولمامكافئكأسماءالظروفوتصنيفصيبويه)112(.

فعلوكذلك،كأسماءالظروفأفروديي!قاطنالاصكندراعتبر:اليرناني

الأسماء)139(.منالظروفاشتقاقحالةفيStoaاد

نأيدو.الروابطْهيْالفارالىنص!بففىالاخبرةالخامسةوالفنة

واستمرتndesmos"3اليرنانيةالكلمةلمعنىحرفيةترجمةالمصطلحهذا

+)4؟؟(.رفالحبمعىْالمتعلقالنقاشفيرأيناكما،العربيالنحرفيكذلك

)01(.ملحوررا،رلى.أعلا.،الرحدةتارن،الظرتْاعن()112

.(6)6ملحوك59831،54وضيدت025،61،!+.ضرح(11)3

اء..لارن()114
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الاسم.ب

:العربالنحاةافترضهاالتعارلفاتمنالعديدللاصم

المبرد،وتعريف.صرفيةناحيةمنأيضاويصفهالاصمالمبرديعرف.ا

ك!شارةالاسموظيفةإلىيشيرفارصماا(وابنالزجاجيمنكلذكر.الذى

وعمرووزيد،وفرسرجلمثل،معنىعلىواقعاَكانماالاصم:للمعنى

تعملكماتماماَللاضياء،كمححياتتعملوالأصماءذلك)2(.اشبماوما..

عبرومعناها)3(اسمْكلمةْأصلمناقثتهوفي.للحرادثكأسماءالأفعال

علىمادذالاصم:ْتالعندما،مختلافةبكلماتولكنالفكرةنفسعنابرد

)4(.هتحتهمسمى

بنهامومنالمردمنانتقلتالتي-مثلللاصمالصرفية.التعريفات2

الحالةهيهذهءالجربحالهتكرنأنيمكنالأسماءأنحقيقة-تزكدمعاوية

حروفمنحرتعليهدضحاكل:ْالأخطلبهاتثتركلاالتيالاسيف

الصفةهذهالزجاجيوثرح(،)ْباصمْفيىذلكمنامتنعف!ن،اصمالجر

حالةالأفعالتقبللاالماذامألةعنمطرلةوحدةكرشعندماالصرفية

الجر()6(.

r-،512الإيضاح،الزجاجيكدظهركماابرد(1) Tالصاجي،لارسابنالمتضب(اولص)إتس

05،91.-2.

أعلا..!،اثائةالوحدةانظر،التوانممذ.عن)2(

أثنا..،اتصةالوحدةتارن)3(

قدمهْالمجرى،الذيارتصمفأيضاْلارن.2001،الإنصات،الأنجارىابنعدظهركماابرد)4(

316.،0791ليملارن،ممفا.ْوكفوأوضحهبمما.صُشماالاصم:3،6،،مائل

،05،الصاحي،لارصابنضدظهر"ثام.3-،510،الايضاح،الزجاجيفدظهركماابرد)5(

.()1ملحوظة2،انثةالرحدةاشا.لارن،الفملتحريفلىالمصطلحننىذلك-صاتغ:9

.21.-701،لإيضاحا،الزجاجي()6
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الم!نطق.ربطوالفرديةالعامةالأصماهلنالتعريفاتبعض3.تُفرق

فياختلافهرj-العامةوالأصماهالحاصةالأسماءفيالاختلافالرواقي

)الجنس()2(،العامةوالأصماهالعلماسماءيننحوي-وبفرقالمنطفبةالدلالة

واحدأ.جزءاَالقديمالنحوفيكاناالكلاممنجزءان

+س!ابابليديوجينزالرواقيالنحريكتابفينجرف!نناوهكذا،

الىويشير،الكلاممنجزءهرالمألرفالعاديالاسم:ْتعريفينش!ولةلم"3

الىهـشير،الكلاممنجزءهرالعلمواسم،وفرص:رجلمثل،مألرفةصفة

لنالتمييزهذاتفيربرهلينزحاول")2(.وسقراطديوجينز:مثلخاصةصفة

الظواهرأنيرىالذيالرواقيالمبدأطريقعنالأسماءمنالنوعينهذين

نيفقطمرجودةالعامةالأفكارأنحينفي،حقيقيوجودلها،فقطالخاصة

كلمةهيكماعامةفكرةdiogenesفكلمة:مقنعغيرالتفي!رهذاإن)9(الكلام

نأمنمنهماكلإلبهلثرالذيهوبب!نهماالرجدوالاخنلافا(.4)ْولممة3"34

منمجمرعةفيهايحتركمراصفاتأوخاصةمراصفاتإحداهماتكون

الذيأرسطر،كناباتفيموجردالنحريالتمييزف!ن،الحقيقةوفي.الأفراد

)!

8()

9()

01(

رتوكد.درديةخامةمرالعلم31مضإن.:بأقيكماالاخنلاف،(9،)162تبنكرصلر

ولانم،عاليوئاتاتمقدغايةلىحركةلهجزهكونهاجزههذانقمُدلاتاهالحقنةمنلجز.الحاصبة

الىسثرانضراطمنىمنئصد.ا!عاموىذاجمهدبأحغلأالقيزياه!يُسصقراط،ن

منس)ابخى(الحاتالأصعاهأما.ضراطْعنتقالأنيمكن،الميتا،نجلرمنفريدةجموعة

،9183ضسيدتانظرالنحوىانفرىمذاومحن.مألوفةبمواصفاتحقلإلىتبر،اخرىناحية

4'- 1t،.535؟579وباروسك.

وما2كم،198،2؟،فال!تابنلارن3-ا27"3213،-3-7058لارنيههيرجنز،

نجحها*

.9391،163بوميز

-VA،3191لوفغ،؟اكءهـارن( w.،.ومنهعامة!رةبى+ةنهثلكلمةمضاز:-601ا

نفه.Dionأيالكلمةتلكمريدلالذىاضء
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ففيوالنرع)1؟(:الجنىبينالتمييزطريقعنفثتينالىالأصماءتقسيمفسر

!عامْهوْوما،خاصةاخر!تكرن،عامةالأشياءبعضتكرنحين

هروماالاْثياء،منعديدةمجمرعةعنطيعيبشكلبهنتنتأانيمكنضيء

ممه3"،6دة(،)3كلمةفمثلاَ،الطرياقةبهذهبهالتنبؤيمكنلاضيههوخاص

كفنبينأنالضروريلمنل!انه،خاصةكلمةkalliasكلمةببنماعامةكلمة

الأرسطيالتمييزإنما+)12(،أصاسفيغائبأأوحاضراَماضيءيكون

ينوالفرقالفزالي)13(عندهركما،العربيةالنحريةالكتاباتفيموجرد

العامةللاسماءالمنطقيالامتداديُعرتالأولأنهروالرواقيالأرسطيالتم!ييز

إليهاثيركماالأشياءبطيعةاكثرالرواقيرنيهغحينفي،والخاصة

التعريفعذلواورومانوسيخلوبونرصأمئالمنالفلاسفةبعض:أسماؤها

)"1(.خاصتةْبكلمةْمادةكلمةْب!بدال

بعضتركولكنه،اليونانيالنحويالأدبمنالرواقيالتمييزاختفى

والجنس،العلمأسماءبينالتمييزبرضرحثراكسديونيسيوسوذكرالآثار،

منفرعيجزءالجنساصم:ْذلكمعيتفقلاأنهمنالرغمعلى

13-8أرصطو:معمقارفة()11 20 Categerie:ضبملها،الأولىالمادةميماتجينأنركبت.إفا

تمريفاأكرماضخماضجعلثلا.ابخىبذكرويىانرعبذكروذلكخصوعيةواكثراكثرصرتْ

ال!شصلذلكممئرمميزة)رجل(ا،ورالبارةإن.حيكاننبدعوتهْويى:"رجلتاديهعندما

..عصومأاكراثايةوالبارةالمفصرد،

17-738ع!Interpretار!و(21) 10 0 i2ب

(rا)!3711،،الملمممبار،!الفزالي..كليمعمفارنة..جز -1 i.30-ا360لارنv-1منامد

.5691،123ارنالد،لارناه.صالفلاضة

،(1)5-7 ، 1 0 6 ، 1 ، Choirobمنعصرتجز.3.الأ923(:،819102زالهصتاممنالارن

جومانزهنابلوبونىيكونرجما.الفرديةاوالمامةما!تَةاتحتثوالماد!ةالمعويةا،ضاهالىكبُالكلام

1(.)0ملحرظةأثنا.6لارن.اليلرتانحوي،بلوبرنى
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مُصرفجزهالاسم:ْالمجالهذافيمهمأيضاللاسموتعريفه\(.)ْالاسمْ

عامبثكلفالمتعملخاصاوعامبشكليستعملأنويمكن...الكلاممن

وستتم)16(.سقرا!ْمثلخاصبشكلوالمستعمل،وحصان،رجلمثل

الحججانديرجنز.قواثمنفسيتعملديونيسيوسأنالىلاحقأالاضارة

وأسماءالعلماصملنالتمييزدعمفيالمفسرينمننستخلصهاانيمكنالتي

)7؟9،رواقيةمصادرمنم!قاةغيرتكونوربما،صرفةنحويةحججالجنس

للكلامالعربيالتقسيمحولبال!نقاشأكثرمتعلقةلأنهاهنا،تشغلناالاويجب

التمييزأنعلىييرهنالنقاضف!نوبالطبح)18(.اليونانيبالتقسيممقارنة

تعريففيأيضاواضحوهذاتمامأ،يختفِلمالأسماءبينالرواقي

ديسكالوس:أبولويرسالىاللاتينيبرئيانوسن!هاالتيالأسماء،

المعنريةللاشياءخاصةاوعامةمراصفاتيبينالكلاممننوعْالاصم

النحوفيايضاَالرواقيالتمييزاثُرويظهر)91(اتخيةْاوالمادية

)02(.اللاتيني

يأتي:كماالمفردةالكلماتالعلرم()إحصاهكنابهفيالفارابيوصف

كلماتويير.وعمروزيدمثل،أضخاصاسماءالخاصةالكلماتبعضْ

بباض،،حبران،فرس،إنانمثللاشباء،والجنىالنرعإلىاخرى

5(i)2-3.،23،ثراكىدممريخيرص

3-6.،2،،الابقالمصرنفى)16(

17ضرح)17( 6 rue .D Tاثانةالوحدةلارنبتبها.وما(T)،.78(.ملحوررأعلا(

8(I)أعلا..)1(الثاثةالوحدةلارن

XII+"هsعبرشانوس(1)9 deضا!لراجابئانظراتعركفمذاعن.6059هولحول.frgأبولونجرس

1918025.2نالضائ384r-9عى"دككلالوس t.

.2291،61،بارهـصك(02)
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الىالتقسيمهذاالسراج)؟(.ابن،الفارابيوأصتاذتلميذأدخلصواد.)21(0

معنى،الىلثرماالاسم:الزجاجياتتهالذي،للاسمبتعريفهالنحر،

التعريف،بهذاويرقي+)22(.خاصكيرأوخاصثيههوالمعنىوهذا

معنىولهأفراد،إلىأضارماهرالاسم:ْكيصانابناتتب!صهآخرتعريف

هذايكونأنيصعب،الثكلوبهذاهذا،)23(ومعهوفرسرجلمثل،بذاته

الأسماءعلىوأمثلة)1،فراد(العلمأسماءفقطيذكرلأنهصحيحاَ،ال!تعريف

كلماتنعذأننستطيعوبصعوبةإنناضثأ:لايعنيهذاولكن،المألرفةالعادية

هذاثغراثصديجب،صاحدوالى،للاضخاصأصماءوفرسرجلمثل

الكلعاتمجمرمكةواسمالخاصةالأضياءعلىالأمثلةوبالتحديد،التعريف

المعطيم.بالمثالينالممثلة

تعملانيمكنبأنهانحرياَ،الأسماءتُعرتأنيمكن.4

فعلى.الاْدواتاوالأفعالمنالنقيضعلىوذلك،الفاعلعمل

يُغرف،مسعدةبنسعيدالأخفىإلىينسبتعريفوفي،المثالسبيل

وهناك)"2(،+آذتني،صاعدتنيْعهْيُقالانيححمحمابأنهالاسم

أنهدوود2(،)ْفارسابن!سهاقتب،التعريفلهذاثانضكل

أعلا.ابخى:4،-95ا58،2،افلاطرنفلنة،لارن.2،-12ا1،الملومإحصاه،الفاراكي2()1

..عمر.وزبدْوْرجلْهيْالأمئلةفا،(1T)ملحوظة،نفريبأحرنجةتجرجمةأرصنص

الإصلامي:المنطقخصوصياتْمعْمتارت.عابةببنْالفرقعن..فرصفيكرلمالارصالض

الفاراس،مناتاص،تمع(ْ)11وملحونك729105180527هالإصلامةالفلفة.زيمرمانانظر

.البارةضرح

اثرجممنإضاك"

5،92المريةاصار،ىالأنجار.ابنأيفألارن:-56و05،الإنجاح،الزجاجي(2 0 - l.

.1-05،213،لإ!ذاحا،الزجاص(2

نفه.الزجاجيمنمي)يقال(الإضالة94،12،الإيضاح،الزجاجي2(

A-،05،الماجي،لارسابن2( V.
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ابنكرر.الذي؟لكمنتريبالتعريفلهذاالعامالمعنىإن)26"،أصيل

بهجاءللاسمآخروتعريف)37(عنهْالمحدث+هوالاسم:سيبويهعنفارص

المسنديتضمنلا،نه،يقتبسأنيمكن،فارصابنأيضاَوذُكره،الأخفق

الفعللهيحسنئيئاَوجدتإذاأيضا:ْال!نعتيالمسندبل،فقطالفعلي

قولكنحر،،وُيجمعيُشوجدتهثمقائثم()زيدوقام()زيذنحووالصفة

تثترك)28(اصمْأنهفاعلمالتصريفمنيمتغوجدتهثموالزيدون()الزيدان

يمكنبأنهالاسميرصف:نحريةبعباراتصيفتبأنهاالثلاثةالتعريفاتهذ.

:.لثيءهالمعتزلةبتعريفارتاطاَهناكأنويظهر.الجملةفاعليكونان

نأنب!مونحن)92(،آخرْضيهايهيندأنيمكنمعينضيءهرءْفالي

معتزليا3ْ3(.بالفعلكانالأخفى

:تمبله،لممثلاَ،،فالزجاجي،النحاةلنقدالأخفىتعريفتعرض

لاالكلمتانلهاتانو)كيف(،)أين(مثلكلماتيتضمنلمالتعريفلأن

الأسماء)؟3(،ضمنمنتُعَذانف!نهما،ذلكومعضيئاَ،لهمانسندأنيمكن

للاصمآخرلهـتمر!فأ!أمياضح!لترقد.في.حنعارةنااضمملت.ديهجاهمنْبدلأ)26(

مبهولينتم!فيننفهاوالحبارةv-e-05،الصاحبي،دارصابنكابديظهر،الأخفثىلدمه

،-1-52011،الحاحبيهفارصابناوردهصاواللذين،للفحل 13 0 1 t1،،،9691ترزىالارن)

لرآيخة،أيةمناضيراربما،..ضرو.نفع21،13،2202،الجكل،للفملالزجاجيتمريفولى

جاقولي2-295،3سبالى،نعبعدظهركما،الأخنقنائهاالآبةمذه،ا-22213/،النرآن

7نهالكلابهجبريههاثىلى،.عجبْالفملاليراضاضحكلئابه ، 1 23 . i.

A-،الصاحي،فارصابن)27( -V t iت(.المحدثمو3)الا

(TA)5-050.7"الداجي،فارسابن

الر-ندةو!لذلك96-07،،6691روسر،لارن.الرواقياتقليدمنفيإضي..داتمريفهذا)92(

)+(.ملحوظةأدنا.،الابحة

.(01)ملحرظةأشا.،اناتالوحدةلارن)03(

94،0،الإبضاح،الزجاجي31() 4 ، 5 0 - It5-157،مانل،الع!رى.
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عنثيءبالاسميصفالذيالانتقاد)32(،هذانفسالرازيوركر

فيقومطعن:ْالرازيوأجاب)-(ثيءْاليهيسندأنيمكنمعنا.طريق

داذاْوكيفأينلفظةْقالوا:بأنعنهْالإخباريصغماالاصمقرلهمْ

اذابأناعنهال!نحويعبدالقاهرواجاب،عنهاالإخباريصحلاأنهمعاساه

ويصحمفا.،عنالاخبارجازمابه-أردنا،عنهالإخبارجازماالأصمقلناْ

كان،المسْطلبتإذا+أتيتكقلتإذالأنكإذاْمعنىْعنالاخبار

أنكبدليل،عنهالإخباريصحوالوقت،.المسطلرعوقت:أتيتكالمعنى

)34(.الرتتْتقرلْطالب

إعادةفبعد(.خلافية)مسائلالعبهريكتابفيالنقاضهذاواستمر

نأذلكمنوش!تخلص.دحضهاالعكبرييحاولالقاهر،عبدوي!نةحجة

3(.ضيئاْعنهانخبرأنالمستحيلمنفإنهذلكومعأصماء،هيالظروف

لديه.مقبرلغيرالأخفثىتعريفتجعلالنتيجةوهذ.

الباحثارادإذا،للاصمالرحيدالمجحالتعريفانالزجاجييرى.ه

1،34،اليبعناتح،الرازلى)33( . rr.

(r)بالانجارنمحالغالكك:1،32ْالمصرنض!،الكاملالتمريف،3،13،،1،الابقألمصر

عن-وليىبذاتهعهبالاخباريمحالذلى،الفمكعنالقيىعلىوذلك،13ْهيوبذاتهاعفا

الأنجارى،ابننقلهكما،ابصريالمفهومقارن.بذاكرلابهذالائ!حلااتيالأماةعنومشتلغأذات-

يتها.وما2،13،الإندات

v-51،النيبمفاتجح،الرازيإجابئدارن33.،1،النبمفاتح،الرازى)34( t art.مبدالقاهر

مولف8انحريمحدالرحمسنلجرجماشبنعدالقاهرهوالح!رىتفيرولىفاوصفذىالانحوى

78071)تولي(ابغة)أصراروالإمباز()دلانلكاب / I)583برركلمانلارن1(هـ ، iGAL

ولكئ،الإيضاحضرحلىالمتصدعدالناهر؟وكاب.1557رتم.2،601،الوعاةبنت،واليرطي

للفارص.الإيغاحكابيكونأنيمكلنذلك

ون!،8ا-514520،،الاناح،الزجاجيلملكصاالحبجننىكتكل53مائل،العكرى)35(

للنامدة(.لا!ا.المامابداحب)ناثةتحريغهلىابرداتتدواالذ!ىأونكىمحلاجماقي
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كانماالعربلغةفيالاصم:ياقرلالذيتعريفههو،نحويةبمعاليريعملان

نأأيضاَويضيف+)36(.بهالمانعرلأ:الاناعلحتزفيواقعاَأومفعولأأوفاعلأ

ومن.منطقيةنظروجهةمنفاتطصحيحةولكنها،اخرىتعاريفهناك

وا!مبتدئية،بعباراتالأسماءيعرتالزجاجيانيبدثالأولىالرهلة

نحرياَ،تعريفأتعريفهيكرنالحالةتلكوفي(،منصوبةأو)مرفوعة"مفعولة،

تعريفاقتبسالزجاجيولكن.الذكرالالفالاْخفشتعريفهوكماتمامأ

المبتدا()+(،على)تقريبمتدثيةبعباراتالتعريفعلىكمئالالاْخفق

فاعلاَتكرنانيمكنلاوفالض!إأسماءبالتحديد:السببلهذاوانتقدها

الزجاجيتعريفنفرانعي!ناانيعنيوهذا.اسماءتقىولكنها،للجملة

والمجهرلالمعلومإلىتثيرانلاومفعرلفاعلكلمتيوان،مختلفةبصررة

.()8الماديبالمع!نىبل،النحويبالمعنى

يقرل.كدليليرنانيةبنصرصبالاستعانةنرغبهذانرضحوحتى

الذيال!خصيُسمى،حالةعمل:ترتيانللاصم:ْثراكسديرين!رس

.7-84،6،يخاحل!ا،جيلزجاا(3

اعلا..لارن،94،13،الإيضاح،الزجاجي3(

ابنيضبرنا،فحوىبمضآخرمكانفيقداضخدتالباراتسذسأنحققةمنالرغمعلىهذا3(

مامحرأ،زبدضربلئلأ،للمبهولاوللصملوهنجايكونربماأنهالاصمخصانصإحدىأنالأنجارى

.1،83417،النبمفاتح،الرازىأبفاْلارنمفمرلأ،اوفاعلأيكونانيمكنالاصمانهويقصد.

,ectؤectعبارتيمعبدقةتبقانلا..مفمرلوْفاعلْ subj5زjجملةلفي:اتوبعلى

واصثمكل246-7،2،،7491،موصللارن.جبربهمحباراتلي"المنمرلموْزبد.فسذْضُرب

،-617:7بياانحري،بمفاْ/حاللاص!آخرتعريففىمنمولْوْلاعلْ:ْننهالزجاجي

لىكرالذىوناكاتمريفمذابينوالاختلات....مفعرلأ.أولاعلأيكونأنجازماIْالا

معالزجايتعاملالجملكابودي،:...شتحملأنيمكن...ه:هيبكلماتمؤكدالإيضاح

مانمأتكونوالغ3،الاالهامثراليالمرادلجبةمعويى3،للاانحوسةالاضحمالاتاخمالات

للمبهرل.بيةأوللمعلومية)عا
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فيالاصموُيعرث)؟ه،ك!)93(عل!يهحُكمالذيوالثخص،ك!)(،e)3يحكم

ليءتتعرضأوضيئاَ،تعملالتيالمادةدائماَبأنه:ثراكسدينسيوسضرح

أبولونيوسو!ى4(")ْالحالةأوالعملعلىالفعليدلحينفيما،

نأاوالعملالجسمصفاتمنلأن،للفعلالاصمجقضرورة:ديكالوس

نثتقالأسماءومن،بالآجسامتتعلقالتسميةوعملية،العملعلي!هيقع

معلرماَاليءيكرنوأن)9"(،والحالةْالعملوهي،للفعلالمميزةالخصاثص

فيالموضوعخاصيةالاسميمثل،التعريفاتهذهفحسبمجهو،،أو

المرضرع.أحداثيمثلفهوالفعلأما.الكلام

هنالكال!نحر:هذاعلىيفحرأنيجبالزجاجيتعريفأنيعنيوهذا

للعمل.ثيروالأفعال،للمرضرعتيرالأسماهأنإلىيذهبفصلرأي

إلىكارأوالفعلإليهيشيرالذي،للعملالفاعلهوالموضرعاننعلمونحن

بأنهاتوصفالأسماءانبعدهانتنتجأنويمكن.أخرىمادةبواصطةالأشياء

اولريةحرلبالنقاضالتعريفهذاويرقيفاعلةغيروامافاعلةإما

نإيقرل(لذيالمفهرمأنوجردهمننستخلصانويمكنالأصماء)42(،

الأسماءأولويةجاءتهنا)ومنللعمللثرالأفعالوأنالمادةليرالأصماء

الصيفةهذهأنمنالرغمعلى،العردىالعالمفيمعروفاَكان(الأفعالعلى

مفهومأيكرنربماهنالديناوما.المناقثاتهذهفيموجودهتكنلمالمحددة

.-2ا،6tنراكىدنجبرص)93(

-In+.ضرح(04) 1 6 010X D512لارن،-!r TA.

2-،زال،صتايننرجمةلارن8-318،5ديكلالوص،+لاأبولويرس4()؟ ، 2 ، 1 41n:الا3يبق

الىالاصماعطاهويمد،بالجميخص(الفحلنلأجرعلبه)مابفعبهوالمقمولالفحل،ن،الفعل

ونهبر..الفحلخابةأولأتجوفهاا،جام،

.(AA)طعونك،الابقةالوحدةادناهلارن)2،(
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والعملالفاعليةخاصنيوأن،جسممرضرعكلأنيزكدالرواقيرواقياَ.

العرببةالنرجمةفيموجردالروابرالمبدأوهذاللاجسام)3"(،جرهربنانصفنان

ْ:لكتاب Placita Philosophorumالعمل،عليهيقعاويعملشيهكلإن

العملبعباراتوالأفعالالأسماءبينالاختلافتفسيرولكن)"4(.مادةهر

كزمنقديمزمنمنذهذاوضاعجداَ،مألرتبالتأكيدهروالانفعال

ولي!المرضرعيعالجللاسماء،التعريفهذاانهناونستخلص4(.أفلاطرن)ْ

تعريفعلىاعتراضمنيظهرماانْحققةهذاويزكدبذاتها،الأسماء

تعتبرأينْوْمثلْكيفْإيهاكلماتتثيرالمرادالتيلاينعقد:الأخفش

هذاتحتتندرجيجعلهاماوهذا)متأئرة(،صلبيةأو)نثطة(فاعلةإما

)6"(.التعريف

اقترحهالذيللتعريفمثابهتعريفاليرنانيالعالمفييوجدلا

حرلالمناقثاتهذهمنمعلرماتيربطوالم،اليرنانينالنحاةلإن،الزجاجي

نهتمانناهناالراضحومن.الأقسامهذهتعريفمعالكلاماتسامتسلسل

اصطلاحية،نظروجهةمنليى،الأرسطيالتقيدعنتمامايختلفبتعريف

(3

6(

revتارن( ، 2 1SVFبدونضي.ة2363،هالابقالمصدر.قابهانضينانرالمادةالجمإن

انظرالرو(ثةللاجامالدنجامبكي،"المنهرمعلىللاط!ع،اتانجراوالمملعلىلالرنجرجم

الرراين6تائيرتحتالحر!العالمإلىادخا!وجودالأجامانمفهرمإن.9،،سابُرص

انظر،الروالةوالما!يةاتظامنظرياتبينالعلاقةعلىللاطلاع.137-68910701،جاد!نلارن

ىصضي.لاهرالجم!ان،نهايلاماإلىتقمانيمكنالذراتأنانظام)يتقد3091موروتجى

5691،1ناثر،تارن،ماديةحوادثمبحوع * -A loo،محامسكلالمقزلىالماديهْبدأعلىول!طلاع،

167-015ناانظر " 5691 i.

)18 277، Plact, Phil.

المكلبؤديولمن4*؟"عبكلمةللامحمالالإضارةتدعرأنفعردناأ:262،صرلر!ليىأللاطرن(

أهـنا..الابعةالوحدة،الأصاهأولويةحولأيضألارن.48+هولالموتبالاضارة

اعلا..)31(ملحوظةتارن(
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اللغويةبالمراصفاتأرصطواهتم:أيضا،التعريفبماثةيتعلقفيمابل

ولا،تقل!يديةإصاراتأيضاَوهي،صيغلهاليىالأسماءإنوقال:للتعريف

نأيحاولالتعريفهذاف!نذلكوفع.بذاتةمعنىلهالاصممنجزهيوجد

تالالمادةوعن.الاصمال!يهايضيرالتيللأضياءالماديةالمراع!فاتطبيعةيُعرف

اليهاتث!يرالتيالحوادثفيصلبيأأونشطأدوراَدائماَتؤديإنهاأرسطر

.الأفعال

بمعنىhellenizeinمصطلحRhetoricaكتابهفيأرصطراصتعمل

أخطاءفيالوقوعأوخاطثةكلماتاستعمالبدونصليمةيونانيةبلنةالتحدث

إعرابْلكلمةْمطابقتهميركىعيهابنىالتيالكلمةهيهذهنحرية)17(ْ

نأمنالرغمعلى،المعنىفيالاختلافيفسرلمولكه.hellenism&sمع

الكلمتينفكلاصحيحاَ،يكرنربما،شكيةناحيةمنالكلمتينلنالتطابق

فيالاختلافتفعير،يمكنلاولك!نه،الاضتقاقبنفس،(causative)سببى

يستعمللمأرسطو-الذياصت!عملهكماhellenizeinمصطلحإن،التقنيالمعنى

الذي،العردىالمصطلحمنأوصعمجالذومعنىله-hellenismtsالاسم

هذاوحل.فقطْالأصماءتشبةالتيوالأفعالالأصماءتعريفيشمل

علىمناقتهفيالحصروجهعلىاعتمدميركىانفييكونربماالإثكال

التطرراتاهملوأنهخاطثئدكلالكلمةلهذهالارسطيالاصتعمال

نتعينبانيجبالفكرةهذهئوخمحوحتى.اليونانيالنحرفيالأخيرة

علىالمتأخرال!نحوعنالك!ثيريخبرناالذي-ام05حواليعاض-سيكى

سيكتس:يقرل.أخرىلاهرتيةوعلرمالنحرمنالناقدمرقفهمنالرغم

نأيتطيونبأنغمتظاهرواهذهعلىونجاءَ،عامةنظرياتالنحاةكؤن

3070141.02،ل!،ر!و،س!)47(1
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هذه)48(ذلكْكيرأويرنائيةكانتإذا،مفردةكلمةكلعلىيحكمرا

TechnaiيسمىمابؤرةتثكلKanonesأيضأ-وتسمى)9"(العامةالنظريات

nismouغhelleوصفاَتكرنأنالنظرياتهذهمنالبدايةمنوقصد،!يص

تعيمية.لأكراضعاديةفراعدبسرعةأصبحتولكنها،الحقيقيةاللنةلحالة

كلمةوأصبحت()َبالتصريفرئيبثكلاه!تمتف!نهاtechnaiدوبالنشة

hellenismosهذايقارنأنللمرءيمكن:لصريفْلتعنيتستعمل

فيالصحيحالمصرفالكلامص؟اول!))ح":sْلكلمةالرواقيبالتعريف

حقيقةبالحبانآخذين(،)؟ْالسرتهْالعاميةبالطريقةوليس،المنقفالكلام

قرانين(.)الجمعقانرنلتعنيالعربالنحاةبرساطةعُرتتkanonesكلمةان

الأولىللمحاولاتنمرذجبمقامكانتالتصريفعنالكتبهذ.أننعتقد

فيوالمرجودKanonesادتقيدإنذاتها.لغتهملرصفالعربللنحاة

هذافيالرسيطدورأادىربماالرهاصاكنيعقوبكتاباتمناجزاه

.(5)2ننا

،2211ابرتىجكى)48( Adv.Math.

جكىانظرkaholikonو؟همة"بينوالاخلاتkaholikosمحىعلى(+للاطلاع4)9

224ابريكى 2، S VF 908- ، Adv. Math.ئاروكتابلدينااللا-يقالحروفي-Uni

versa discriminaتبها.وما،63،16،وتارجرسيحهااوم01،8،إل،إل،دي

ضكلتوضحمنمكلْنالذىالخواتحييةالكابةمنفوعناأنبدلا:2291،182ْباروبك)05(

انداور.للنةالبما!الاضممالواعدحبالمحلنالفمدمعللكل!ةانصربف

،عبارةتحت،!رت/يدلىتارن،أكةلم؟5،5،5كلمةتحريف.795،*ح،مأد-سجيز5()1

اصت!العدمالكللةْترجتحث،901،23ديكالرص+!5،أبولويخرسمنالإبخاسوخصوعاْ

126ا،ذالضاكألارن،عوانيثكلالإعراسةالحالات ، 121 2، OAA.

6صثر!يونييرسكتابمثالالرما،صاكنيممْوبدلد56-9188،62،ميركى)52(

3ءولكاالة؟الربايخةالكلصةمذ.بينبالم!لةالمحلقالرالنانحالجلن.وثبو،صبوص

.طولكاالةesدالنارا!ووصف
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براصطهوالأفعالالأسماءلعرلفلب!نالكابلهذاوصفلدلنا

"ثم(:العلرم()3ْ)إحصاءالفارابيكتابفيالنحوتمفي،"لرانين

أولآفيأتيطرفأيوالكلمالأسماءمنواحدكليلحقحالأيفييعرف

مابحاليلحقهاالتيالمتصرفةالمرحدةالأصماءاحوالمنحالإحصاءعلى

والمجمرعةوالمثناهالمؤنثةالأسماءفيذلكمثلُيُعطيثمالاْطرافمنطرت

يسترعبانإلىوالمجمرعةالمثناهوفيالموحدةالكلمفيذلكمثليُعطيثم

يعرفثملهاجعلتالتياطرافهاالكلمعلىبهاتتبدلالتيالأحرال

ثمتتصرفلاايهاوفيتتصرتأيها:فيالأطراتبعضفيتتصرفالأسماء

علىمبنيوأيهافقططرتعلىبنيمنهاواحدكلالتيالاْسماءيعرت

كادةممااليرنايتينالعبارتينمعبدقهيتطابقالرصفوهذا(.طرف")4ْأي

kanonesحmatikoواnesonomatikoiا rhe.تريردصيوس،منعرفناهماكما

حالاتفياو،واحدةحالةفيتصرفالتيالكلماتبينالتمييزفيحتى

عرفناهاالتيلتلكثابهةالفارابيةالتصريفيةالقائمةترتيبإن(فقط)َمعينة

آثارالرقتهذافيترجدتزالماأنهعري!رهنوهذا،اليرنانيةالأمث!لةمن

،والأفعالا،سماءتصريفحرلعامةتراعدمعاليرنانيةالتصريفلقوانم

"فاستنبطراالقراعد:لهذهالعامةالخاصيةصحيحبكلخلدونابنووصف

ماوالقراعدالكياتشبطمطردةالملكَةلتلكترانينكلامهممجاريمن

ايوناني،للممطلحملحرظأتائيرأأيفاْالفارايكتابفيانحوعنينحدثالذيالجز.بقيةيتن)53(

(=rosdpa،1،،ْوجو.ْ.(parheولء+ه")148صلواحقْ،ْلارن it،هاعر،لارنه

1،ترزَي،9881،17،91يركى،ئأحمةه40الربانيالمصطلح،6891،52 5 5 1 i11مو5؟

أهـنا.(.)23(الوحدةلارن(،kااsisَ=)نصرُت(.ابونايةللكلمةحريخةنرت

(5 t)61،11517،9،الحلرم)حما.،الناراكى.

5(atici Graeci (o!1حم!ل 4، ، Grسئالتييز)6(وملحوظة،6791،جلوكلارنt9ه*6،هه+

224.226-8195152فال،ضاكنكبها،وما2291،6177بار!ك،انظر:مأةاه؟و
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ومن(،بالأثبا.")6ْالأشبا.ويلحقرن،الكلامانراعسائرعليهايقيسرن

ا،رصطيالمصطلحيينالاختلاتفيمثكلةترجدلانإنه،النظرةهذهخلال

فيهرهذاالعرك!واممصطلح:إعرابْالعربيْوالمصطلحاح"أ+حاة+35

اليرنايونالنحاةاستعملهالذياليونانيالمصطلحترجمةالحقيقة

المتأخروين.

أنفسهم،العربالنحاةتفسيربالاعتاريأخذلمهذاتفسيرناإن

يعتبرنظرهموجهةومن(.)7ْبيانْأنهاْعلىإعرابْ.يترجمونفهزلاه

نإ-حنىوضرحهاالعريةاللنةبعطيالذيومركزهالنحومحورالإعرابْْ

()8ْتتضنْإعراباَْالتيالرحيدةاللفةهيالعربيةاللنةانزعمبعضهم

بعدالكلامعلىداخلةحركة5:بأنهتصريفي(منطلق)منالإعرابويُعرث

ويىبالمعنىمتعلقةمسألةالإعرابانهنايضافانويجب"،بناثه،)9ْكمال

6(،)ْمخصرصةْلامعقرلةحالةالإعراب.الرازيلكلاموفقأأو،بالصوت

يقولالذي،ثراكسديوييرستعاليمننصابقاَمفهرماكانالمعىوهذا

مألةولىمعنىمألةهيالخمسالحالاتأنيُعلمانْيجب

)61(.هصرت

.182-.6050!قدمة،خلدونابن)56(

أصرار،الأنبارىابن2-36370،،1،الحصانص،نجيابن3-8،،19،الإيخاح،الزجاجي)57(

06.،5591،20،فوكلارنتبهاوما،9،16،العرية

.qtr.161الصاحي"لارصابن،ثال)58(

المعانىاعلا..اننبالرحدةلارن:غ+نا3أ-3حركةمحلىللاطلاع2-723،،الإيفاح،الزجاجي)95(

،ا،اليبعناتحا،صاه(5عرعربغة)أحزالالرازىلمبارةمابهةالبارةومذ.الأحا.هعلى

الماش.منرمحرائكاعرتجبهاهوما966،الإكاح،،الزجاجييخبها.وماV،،ه

.1،،51،84!نبمفلايح،الرازى(06)

34.+.ضر!)61( ، .23 .9183،95ضبدتلارن.،D-ه6
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كلماتصي!بويهزمنمنذكاملتصريفلهاالتيالكلماتصميت

)62"،منصرفةغيركلماتالفثةلهذ.تعحميلاالتيوالكلمات،منصرفة

التنوينيأتيالحالاتبعضوفي)63(،للكلمةالكاملالتصريفيعنيوالتنوين

بالكلمةمرتبطصرفْمصطلحْأننعتقدإئنا)"6(.متقارببمعنىوالتصريف

المصطلحبنهذبنببنالدفبفةالعلافةأنمنالركمعلى،Klisisالبرنانبة

تشعها.يصعب

مصطلحأنأولاهما:ما.حدإلىأكيدتاننقطتانهناويرجد

وجهةمنوهو،+الصرفيعنيْاصتعملالنحرالعريىبداياتفيْ)عرابْ

،أخرىناحيةومنأ+!ا)ح؟.ة+33اليونانيةالكلمةلمعىحريخةترجمةنظرنا،

ثابتبشكللصريفْوصرفْعارتاْاصتعملتالفلسف!يةالدواثروفي

ولكن،والأفعالالأصماهعلىتطرأالتيالصرفيةالتغيراتجميعإلىللرجوع

قجد،،اليونانيةللكتاباتالأولىالترجماتإتمامبعدفقطظهرالمصطلحهذا

،تصريفْمصطلحPoeticaْارسطولكتابيرن!بنمتىترجمةفيمثلا

الأسماءمنكلتصريفويعنيأ؟ه،!3الأرسطريةللكلمةترجمةوهر

بحركةالأصمعلىيُزادلفظهوالتصريفأنصرارابنويخبرنا6(،)ْوالأفعال

العبكارة)66(كتابفيذكرتهكماخمسةالتماريفواصات..اصتقامتةعلى

فارن.71،،1،الكابعيويهالكاط!(.وغبرالكامل)انصربف،23-6491،1،7،2رات)62(

.2-213،جالممدر،نفىف!المفصلاتحيلابضأ

تبها.وما79،3،الإسفاح،الزجاجيلارن)63(

شبها.رما297،،الملماهمبالى،الزجاجيئال641(

5391،128،02،بدوى،بوضبنقى)65( -E rكابرضد،دابن،191المر،لننجا،ابنقارن

18-4!ر5236الئر، I.

.-47!ر،372،صارابن66()
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Interpretation.فيالأصماهسنيميزالذينفهالكلامالفارايىويذكرممها

الأصماءمنلكل)ن)مائل(.المصرفةوالأصماه)مستقيم(الأولىالحالة

مباشرةترجمةمعنتعاملأنناهنا-الواضحلمنإنه)67(0تصريفوالأفعال

enklinbme-اليرنانيةالكلمة+مائلْكلمةيقابلحيث،اليونايةللكلمات

لصريفْكلمةويقابل*ه،39hاليرنايةالكلمة+مستقي!مْويقابل30+،

النحاةمنأرسطولكتاباتالارحرناستعملهاكما68(،ة3براك!أ3كلمة

للتصريفتقيدهر!صريفْفمصطلح،الإصكندرانيينوالنحاةاليونانيين

ابنببهاالنيالخمسالحالاتمنبظهركماأبضامالإعراب)فارنالبونافط

صرار.

التغيراتعلىللدلالةالاصكندرانيالنحوفياَل!)3أ3مصطلحيستعمل

عنParagogeمصطلحيعبرحيننن،والأفعالللأسماءالصرفية

3لمل!أ3مصطلحيُستعمل،-اليرقاميالرواتيالنحروفي()96(،)قياسيةتفيرات

غبرأومننظماَالعَغبرحذاكانسرا*الكنلحف،فينغبْمكلعلىللدلالة

فياَل!)،5أ3وأفىة*3الاسمفيبهاالممرحالصرفيةالمميزاتبعض7(.)ْمنتظم

فقط3لمل!))؟3(أ3الفعلفيبهاالممرحالصرفيةالمميزاتتسمىحين

21،ضرح،الناراكى)67( ، 42 80 36، ، 15 cry.الإءمب،الفلفةقارن.16ص،الملومإحصاء

تبها.رما52صا،7291

تجبها.وما521،"791هالإصلابةالنلفة)68(

.،5791،3وسكبار(-)96

الفربقاناخلف:كثيرأئمرأالباسعنوالاذالقاصحولالحرارجحلالذكيالببالفطهرمذا)07(

32iبارريكلارن.الفاسثمليمكنأكأفي V A ، 1 Aنجبها.وما

954ضرح)71( .D،T،-اَل!ا3أ3مصطلحأبنصكلماذامالةملىللاطلاع,ptosis.5للاصما!

لمنلات.المنوك!الواللهذاجوابيحفظلم،احظلوهللافحالا،ا3َأ3مصطلحيتملحين

أبرلويخرصاضمحالطرمةمنوظهرللاسما..بالبة5بممماأ3مومابالضبنجدأنالصحوبة

4630أ3مصطلحرأن،للفحلأول!3عرلىننيركللالىصيرأكهلمول3أن،للممطل!رريكالرس

.الأصما.الا3أالحاصفىالاصمهو
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ضمنومنالجر)72"،وحروفالظروتهيمئلمانماماَولة4!ةهيالأفعال

صرفيةحالةلهاالأصماهمنمجموعةهناك،ا،سماهفئة

hoكالاصمة)مأ:(هةول!(واحدة abraamنففدالنيالأسماهونسمى

اكلة)كا(.أحأالصرفيةحالاتهابعض

لان!نهاالأفعالاوأم،معربة-تكرنفقطالأصماهأنالعربالنحاةويرى

الأسماءتقتم،أخرىناحيةومن)"7(،تصرفأنهامنالركمعلى،تعرب

منصرفة،غيرأسماءومجموعة،منصرفةأسماءمجموعة:مجمرعتبنالى

نلالا،tosاليونانيللمصطلحمرازالأيخرةالمجمرعةواسم،فقطحالتانولها

تفقدبهاالتي،العربيةالنظر-وكانت.السابقةالفقرةفيذكرنا.الذي

غير،والأدواتللافعالبذلكومثابهة،الإعرابيةحالاتهامنبعضأالأصماء

اليرناني.النحرفيمعروفة

علميُغرت.العردىالنحرفيآخرمعنىَوالتصريفللصرفان

تلكعنبمعزلهذاوتفيراتها،للكلماتالصرتيةالأ!ثكالعلمبأنهالصرف

الصرت:ْالآتيةنذكرالتعريفاتأنويمكن.الإعرابيسب!بهاالتنالتغيرات

)ابنب!عرابليستالتيالكلمابنيةاحوالبهاتعرفباصرلهوعلم

لىابدالهاوحذفهاوزيادتهاالكلمةأصلمعرفةهوالصرفو+7(،()ْالحاجب

،22-2.226،،1918،فالضادلن32()

2ضرح)كا( ،231 .D T15-4مصطلح!ن+هاة،هة+ه+ممطلحيختلفكف:ْاakliton

ا!يةَولةأكملةولكلن4ه*ث!3ثلاداةمحهابوجو،تمحوله،ة،هةوله+كلمةأن:مروالجواب

ابولويوسايخأانظر،.وفع5و..أذنذلكعلىونالتام-محرابلهاوليأدا.محهايقعلا

8لحيكالوص 4، v Synt:رصقئلْالصفات(swift)ألهـلة8ثأتمح"كظروتتتملرالي

أدنا.(الارن.اتابهلظريةايوناشالنحوفيالرجدا،ئرمووهذا،تعربلااليالظروتسهو!هذا

1،1،2توروبأبفأللرن ،+-trالحروت(.اصا.)عن

--08071،الايخاح،الزجاجي)71( o ، 10 1 ، lثعب(.من)اجاص

(1الحنن.م)تحقيق.اثليةعلىالر!صرحهالأضراباذيكنابع!ظهركما،حاجببن75(

.1،25rهـ،،8135،1،!فاهرة
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للكلمةتغيركلالىليرانيمكنالصرتانويظهرالاثير()76(،)ابن

البرقمييناستعمالحملهالذيالمعنىنفستقريبأيحملانهبمعنى،عامبشكل

pergamonsفيةأه3أ3)إعراب(انهذايفصروربما.أ؟"ا)ك!3لكلمة

)صرف(نقيضهاف!نوعليهالأسماء،معيستعملوالرذانيالنحرالعردى

بثكلالاشتقاقوْالفعلْ"لصريفالثناثيالمعىيعطيربمااَ)ك!(3أ)3

ترجمةصرفْمصطلحْيكرنأنيحتملظنه،الحالةكانتومهما.!عام

عنالانحرافإلىييرانالمصطلحينكلالأن3لما،،أ3اليوناننللمصطلح

هولمل!)3أ3لكلمةالأصليالمعنىفإنوللعلم.الكلمةشكلأوالأصليالمعنى

مصطلحاما،الجوانبْاحدإلىاوالداخا!إلىعادةانحناء،اويثنيْ

التفيرطريقعنالمعنىفيالتغيرهذاإن.يتجفْيصد،فيفيْ)صرف(

.والأفعالالأسماءإعرابعلىالفلسفيالخونظروجهةمنينطبقالصوتي

بمعزلوهذاتغيير،لكلأوالتصريفإلىالنحويةالكتاباتفيهذاويث!ير

باثعنىالكثمةتعشعملوعندما.الإعراببببتحصلالتيالتفي!راتعن

الاشتقاقبدقةْتعنيالتي،"عدلْتسمى،فرعيةفئةلهاف!ن،الثاني

اتعريفانهذان.1،12هـ،ا..اronالقاهر،عداحميد(،ن.م)تحقيقالانرافىالأئير،ابن()76

الحديدنائىالذي،1414A1-4q.عيد،تجلعناقراالابفْالملحوظةفياق!الذىواتمريف

.2ملحوظة،131-،،1862فلوجلمحلوكلارن.الحرفىالصرتمكانهْوكذلك،اتمريفاتمن

هذاان0-901ا60مائلالحكبرىانظر،عرتْكلمةْوضكللممنىالتاريغياتطررعلىللاطلاع

بض..الصرتجثالكلولىانحواضممالرمر.صرتْلممطلحاَخرباضممالتحلقلاالقاض

الأنجارى،ابنلارن،اللبنومربالمكتتهللا،مثل،الجملةلىال!بيببالذىالأجراء

منلمزكد63951325،عباركذلكالتىا+،االقرآنمحانيالفرا.،922-0230الإنصات

.الصرت.مصطلحنجةنفصرأنالحطامنأنهاظهارحارلالذيء91كارتر،أيضألارن.القاض

الىاتنا(4242-لا،،اج،)الكابويرمهالفرا.لانكارتررايوحب.الكولنعلىالمضبهذا

ابصوونانحاةرلضلاحقزمنولى...خلاتصيوبأصما.الذىابدأ،هذالجبةعلىكيرحد

219؟،،لحورتهـمكلئانظر..عرف/الحلافملىللاطلا!.الكويينالىهنايخبومحبابدأمذا

.57-7591558شبهاوما5891،392،ومغزومي.217-9182،921صاصوثي.462
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مننوع)عدل(انجنيابنيقول:"أخرىكلمةمنلكلمةالقياسي

معناهالىالاساسيمعناهمنالجذرتغييرمنيتكرنالذي،التصرف

)*(.الفرعي

الاسكندرانيالمصطلحقياسيأمنْمصطلحْعدلْمعنىيُث!تق

rgeinعلىلمصصرالذىباليرنان!ه()؟اكهلماك!"لصرلفبمصطلحممارنة،.دةعه

مصطلحي!تعمل،أخرىناحيةومن-البيرقاميالرواقيالنظامفيالتصريف

الأعرابمتضمنأ،الاشتقاقأنراعمننرعلكل)تصريف(اَ)،3أ3

فُعَالْشكلْالعرمم!النحوفيعدلْعلىْالأمثلةومن)78(،والتصريف

مناثمتقفَعَاليْوالجذرْ)97(عدلهْطريقْعن"فَعِيلْضكلمنالمتق

ويذكر"،A)1اجمععنالمعدولمنمثتقةهأجمعونانْالفرآءويذكرفَعَل)8ْ(

منمشتقةوالأصماء)82(.صبرْالفعلْمنمشت!قةصبررْكلمةْانثعلب

لمصطلحالاسكندرانيالاستعمالمعتنسجمالامثلةهذه،كلالمصادر)83(

Paragein:واتصريفحالاتولشت،اشتقاقحالاتكلهاالأمثلةهذهإن

ومع،المثالصبيلوعلى،الفلسفيالنحوفينجد،أخرىناحيةومن.إعراب

وهنا،A(انهياأوامرأتمبحلكيبهايُعْدلُالفارابيعند)كَلِمْ(الأفعالإن

.ا9-.،52،اج،الحمائص،نجيابن)73(

.3،،5791،باروسك)78(

.30267،9،الحماض،جغابن)97(

1الحلما.مبال!،الزجماجيلارن.3261،6،،الحمانص،نجيابن08() ، ، 223 c:،حذاص

.منْمحامزْانقةئلْعمرْانرتبنجفىثتة.ْأصع

11سبائحلب،عدظهركماالفراء،81() 89، 1، .l

16i،،بالىنمب،)82( 3، i.

.5691،19أرنالدر،لارن001،3،انحاةعلىالرد،مضاهابن)83(

.1،8،،العلوماحصاء،النارا!ى(48)
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.الأفعالعلىينطبق)عَدْل(مصطلحنجد

وأشار)حَمْل(.رفعهوللأسماهالأولىللحالةالعربيالاسمإن

الأولىللحالةاليرنانيوالاصمالممطلحهذاببنللنشابه9188عامميركس

8(.بنحفظ)ْولكنش!"+ه3ةأهأ3للاسماء

والنحوالبرنانيالنحوببنلابهكلنسبمبركىاننلاحظأنويجب

إلىانتباهاَيُعرْلملك!نه،الأرسطرطالييالتأثيرإلىالجكرةالفترةفيالبربي

مثالولدبنا.العرمم!والنحرالمسنعملةابرنابةالنحوبةالممارصاتينالنابه

التأثيرين؟يينالاختلاتفيالاسم!يةالحالاتأصماءعنالحديثعندجيد

وعلىالعربالمترجمينعلىاصمهفرضطاليسيالأرسطرالتقلبدلأن

كلمةفمثلاَ،يرنانيةمعلرماتعلىأفكارهمفياكمدواالذينالفلاصفة

.enklinomenosتقابلوكذلكْماثلْ،باليونانية3+هه3َتقابلْمستقيمْ

بالضبطيل!زملمالفارابيانويظهرالفارالى)86(اصت!خدمهمامصطلحانوهذان

وبقةالأساصيالكللىالرفعحالةيُعُذالذيالأرسطوطاليسيبالمفهرم

الرفعحالةبُعذالذيالروافيالنفليدانعولك!نه،(Ptosis)إعرابأالحالات

ربماالذي،زميرماناليهاشارماوهذاالاصمية)87(،الحالاتضمنمنالأولى

التقيدعنالانحراتهذانبةفيإليهذهبف!ماصادقاَيكرن

النقَطة)ول(،بهذهيتعلقفيمااليرنانيينالمفرينمناتشاتإلىالأرسطرطاليسي

.9188،152،يركى)85(

فقط)مُقمْهtrioصار،ابن(ممطلحْممرتْهومانلْلمصطلحْ)المرادتضرح)86(الفارا!،

هذه(14ملحوظة72951،005الإصلامة)الفلفةزمبرمانرأيحب(مدستْمفابلْ

لنرت.بندادمدرتلياضعملتالمدطلحات

.9391،11Xوبوهيز.956-.،9183صميدتt.303.3-،0918،1،فالصتاين،لارن)87(

.155-2،60305480-023330،+."ضرحفىانقاضلارن

101،22جنانوسأجراماالياناثةإلى،521-72910522،الإصلايةالنلنة،زيرمنرجع)88(

يمها.اوم
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الممارسةعنضيئأسمعقدالفارابييكونأنيحتمل،أخرىناحيةومن

نيطينكانراالذين،والعربالسريانالمترجمينطريقعناليرنانيةالنحرية

اليرنانيالنحومنعناصرأجانايستعملقدأنهاعلاهرايناولقد.حياتهخلال

)97(.الأرسطيةللكتاباتالمترجمينمنأخذتقدتكونانيمكنلاالتي

الرجرع،الاسميةللحالاتال!نحويةالأسماءتفسيرصبيلفينستطيعلا

منالمستقاهالمعلرماتعلىنعتمدأنيجبولكنإطلاقاَ،الترجماتإلى

غيرمنأنهنعتقدلدينا،المترافرةالمعلرماتعلىواعتمادأ.اليوناننالنحر

صادفأمبركسوكان.6ل!هغ3ةههأ3الرفعْينْعلافةبأبةنفبلأنالممكن

النحوفيالمرفوعْعبارةْبينعلاقةوجدتإذاإنهقالعندمابالتأكيد

الحالاتأسماءيينالعلاتةنفىترجدأننترقعف!ننا،والعرلياليرناني

يقىولهذا9(،)ْالمنالبعيدةتدوالعلاقةتلكلإثباتجهردهولكن.الأخرى

لهانضيفهاأننريدالتيالوجدةالإضايخةوالملاحظة.فيمقفيغيرال!زال

الاْسماءجميعإننمَولف!ننا،الصرفيةالحالاتجميعأخذناإذا:فرضيةصفة

نُمبثمجُرثمرُفعالذيللاصمصورةَتعطيربماالحالاتلهذ.العربية

اليونانيةالكلمةفيومرجردهرالمثابههذاف!ن،أخرىوبعبارةأخيرا3؟9(

هذا،ومعفة!،ptoseis.)29(51أخبرأوأصب!حت!"+هأولأكانتوالني3010أ3

الحروت(.جزه:)الفاراي1(3)روحدة(or)ملحرظةاعلاه،قارن)98(

52يركلى)09( ، NAMا-for.

)8،..خفضمكى..رلععارةنحتالمربلانالىرجناالممطلحهذاأهبةمحلىوللاطلاع19()

1Y1ولكن.9(الأيمينالجافب4)8،جذبْعبارةْبوا!ةجرْمحبارةْلرت(.ا،يمنالجاب

)7(.ملحوظة،VA،7591،ضهاممىلارن.12ا،يراجانب76،،.)1تدوالف.تضنصبْ.

ابفألارن.5591،يرش،sari،ضغانظر30،0،أ3البونا!الممطلحمضعلىللاطلاع)29(

.17-ا9391،916برمينز،
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الذياتفيريكرنوربماما.حدإلىضعيفالدليلبأننقتنعأنيجبف!نه

الحروفمخارجعلىمعتمدةالتصريفحالاتلأصما.العربالنحاةطرحه

هذا)39(.كلبعدصحيحالإعرابيةالحالاتنطقعندومداخلها

في،الإضافةْلمصطلحْوالبوناني)49(العريىالاصمببن،نثابهوهناك

تعنيوالإضافة.العلاقةهذ.وضرحعدممنالركمعلى،وظانفه

ثلاثللاضافةف!ن،الزجاجيلكلامووفقاَ،بْوالالتحاق،+الارتاط

المرصلأومتحقهالىالشيءواضافةصاحبهإلىاليءإضافة:وظائف

التىبالأصماءالثلاثةالوظاثفهذ.وتذكرنا،جنهالىاليءهـاضافةإليه

تحمىانيمكن9(:اليرناني)ْالنحرففي،الثايةالصرفيةللحالةتكرنربما

)الحالةgenikeوغ(الأبر)حالةحمiغ،,(الملكية)حالةغه،4ح،أالثانيةلحالة

الجذر()69(.وحالة،الجنىوحالة،العامة

)79(،اخرىبكلماتمعلقةوالأدواتالأصماءإنيقالأنويمكن

كلماتعلىمعتمدةداثماَهي،معنىتحملالتيالأداةانمثلاَويقال

عنبفالعندماومثالهمعلقْ،أوبضه+لمهرللكلمةالثانيوالمعنى)ول(اخرى

.8691،91،نصحا.41-39ص،لإبناحا،جيلزجاا،لئا()39

تبها.وما392،9،،الحمانعى،جيابنلارن.يمهاوما801،01،الإبضاح،الزجاجي)49(

v-'+."ضرحئال)59( ، tit.

،9391بوملبزرايضاrْ(-6802.أ)صالملحفات،0891ماورودى:الآنتالكبإلىرجنا)69(

ح،أولح!مصطلعمحىملىللاطلاع،172-175

1،011،الهراحهع،اليوطيدلظهركما،كيانابن،522Aلاعات،،الزجاجيثارن)79(

203،256،،3017،ا-3701،20،،الحصافص،نجيابن251(،،6891،ضب)اتناص

ملق(.ه)تحلقالجنرننىمناخرىأضكالمع103،02701،

.2211،الملعا.،جالى،الزجاجيعندهركسا،بارك)89(

.1،654،7"ببه8ْاليرلحىعدهوكما،المازنى)99(
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هذايكونالحالةهذهوفياصاصي)99(.جزءينقصهايزالوما،تتملمةجملة

؟(،جني)َابناستعملهكماتام()نقيض"ناقصْلمصطلحمرادفاَالممطلح

ويف!ر،الكلماتخلقعمليةإلىللإضارة"معلقْكلمةتس!تعملوأخيراَ،

الفعليستعملرنالخاةأنيخب!ناعندما،العبارةلهذهالاولالمع!نىمضاهابن

الفعلولكن،النصبأوالرفعتضبطالتيالكلمةإلىل!ضارة"اعْمَلَْ

يقبللانفسه\(مضاء)؟ْوابن.بالمفاتالمرت!بطةالكلمةإلىيثسرْعلقْ

،الإطلاقعلىإنصانيعملبأييعترتولاظاهريأكرنهالأولبالفعل

عننتكلمعندما،4اعملالفعلْباستعمالإيىيُثارالإنانيوالعمل

هذهبجميععفقْيتعملْمضاءابنفإن،وعل!يه\(،به)2ْالمفعولاوالفاعل

وفي؟(،)3ْثابتنحريوضعحرلعبارةإلىلثرالفعلهذالأن؟الحالات

الأولالمعنىنجفسنة"،كفثةالفعلويُستعملاليونانيةالنحويةالمصطلحات

أبولرينرسعندالحالهرك!،علىْ"يغتَمدُبمعنى!"مُعقق

الذيأيُعتقأ،،+حك!sthaiالفعا!مععباراتايفَاوهناكا(.ديسكالوس)4ْ

،مُعققْالكلامهذا،ْعبومثال،"معلقْللفعلالثانيبالمعنىيذكرنا

1(.أناض()ْتام)يخر

(.والكلامالفرا!بين)النرقاثايخةالوحدةاعلانتارن(001)

.(...علىفلق261ْ32،،1،1،حكام،حزمابنبوا!ثال)101(

23.ملحوظة،اثانةالوحدةأ!نا.،لارن(1)20

.701عى،انحاةعلىالررمنا.،ابن()301

.720010012012،421،90463،4ا-5324،53+لأ،لحبكالوسابولونجوس(01)4

.عبارةتحتامحوتيدللارن()501
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ج-الفعل

العرلى:النحوكتبفيللفعلتعريفاتثلاثةرصديمكننا

التيللفعك،الصرفيةالمواصفاتيدرجالذي،الصرفيالتعريف.ا

الفعلفمثلا،صليةالمواصفاتهذهوبعض.والحرتالاسمعنمختلفاَتجعله

ايجابية،المراصفاتهذهوبعضمزنث)1(.جمعأومثنىشكللهليىالذي

زمنيةظروفمعهي!تعملانويمكنمثلأ،ضميرأ،بهنُلحقعندماوذلك

تذكرالتيالتعريفاتوتلك()2(للزمنيثيرأنه)بمعنى.وغداَ"،.امسْمثل

تدوالعب!اراتوهذ...ْ..أنحسُنمثلْعاراتتتفمنإيجابيةخصائمى

احدىأنهعلىالزمنإلىسيب!ريهوليرالأخفثى)3(.تعريفاتفيمميزة

)"(.الفعلخصاثص

برظائفه،ولاالفعلبمراصفاتتهتملاالتعريفاتمنمجمرعة.هناك2

بتعريفتأثرتال!تعريفاتهذ..الفعلإليهلثيرمابطبيعةتهتمولكنها

تأثيرعنتتحدثالتيالرحدةهذهفيذلكمناقةوشتمارسطر،

)5(.المنطق

ابن،والجمعالةمناقغماالفعل52ْ9،الماحبي،دارصابنعندلهذامابهأكلاماْتارن

امتاعْممطحْمحلىللاطلاع.3.الابزثوانمابؤنتلاالفحل19َ81ْ،،0،الإنصافالأنجارى

ويى،النامحلأنلاحظ)5(.ملحوظة؟ب3الوحدةأعلا.،للا-،ابردتمريفلارنت)امتغْ

وموفث.وجمعثىيبلالذىهو،الفمل

تتُ،:نحويهاتا.حتماالفمل11ْ،هY،الصاحص،لارسابنعندلهذاثابهأكلامألارن

الجكل،،الزجاجيلارن.كداْوْيخهْأمىْحنماالفحل520َ31الابقالمصر.ذبتُْ

.222،خى21

أعلا..)26(،ملحوظة،باناثةالوحدةلارن

حبالنعلنراكىد!ويخيرصئعرفايرناشالخولى)25(،ملحونكأعلا.،أ،اناثةالرحدةتارن

والعدرو،والسىالبتالىسبرانيمكن"مدرلةمحركلمةالنمل.باقىكماالصرب!مراصنات

شوكان،انعربمناالمرلنينبحضدلد،-ه).!ر،6،)ئمورأوحدتعنتحبرانويمكن

نا:أطيةيخرالمربةالحصانصاناتحربفلهذاأضاتالذىديكالوسابولريخوسهولاهضن

المصحرالراجلمطبمكئوصبه.طارتالحصانصببةينا،صلالىسبرأنههيللفحلخامبةأمم

.ذالشاينلارن.الفليانظاملى

أ!نا..،الابمةالوحدةلارن
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النحريةالويخفةتحددالتي،اتعريفاتمنمجموعةهناك3.وأخيراَ،

بذاته.صندلهليسولكنالمند،فيدائمأيُحشعملالفعلأنم!نها:للفعل

مثلأننعتقدزلناوما.ارسطوذكرهاالجملةفيخبرايُستعملالفعلوكون

وغيركصفةالفعل.وتعريفالرواقيةالنظرياتبتأثيرصبغتقدال!تعريفاتهذه

منعنصراَالفعليعُذالذكط،أرصطيكيرقديمتقليدمنينغ،بذاتهمرصوف

وزمنه.الحدثإلىلثرضيهويس،التامةللجملةكصرين

)6(،صفهْالخبرْوُشثي+"مرصرف(Subject)المبتداالفارابيوشئي

وقد.وخبر،بهعنه/مخبر/ومندإليهمسندمثلىأخرىمرادفاتوذكر

Subjectيمىولكنه)7(،المترادفاتهذهمنالأولىالمجموعةصيبريهاصت!عمل

طرف،واوالفعلالاسم،تعريفاتفيالثانيةالمجمرعةووجِدت.مبتدأ

يكونأنويمكنكمنديستعملأنيمكن"ماهرالاصم:البصريالتقليدفي

مسندلهويىكمس!ند،اصتعمالهيمكنمالاهيْوالحرف،"بذاتهمسندله

هر+الفعل:عليتعريففيسابقأذكرتكمسندالفعلوظ!يفةإن)8(.بذاتهاْ

فنيكمصطلحالعريىالنحرفييستعملالخبرْأصبحْبه)9(.ْأنبأما

vl

هذيننفىيتمها،اوما642الحلوممفايع،الحوارزميواصتممل.evعىا،لفاظهالفارا!

منخَات8تتكلكاتوالمدللغاعلالممطلحاتعنالمبمو!هذ.أنالنزاليهـنجرنا،المصطلحين

LTA)كلالة؟أ+(محك،اللاهرنتبخل err i0792163،،فحبرتىنارن.6762/،لطاس

(2.)i7491،جاشه،qtrانظرالتقيدو،،الخرمركزالإصنادكرنعلىول!طلاع.16-ا

.0791،كرمين.تبهاوما7191،26،جابوسان

.9!ر36،،1،النبمفاتح،الرازىلارن2-ا7013،اجالكاب،جبرب

ودد32--،1،النبمفلاميحالرازى،دارن.اA-2013،الإنصات،الأنجاريابنكدظهركما

هذ.ابصريرنالشاةاضعكل72910680بارو،لارق.ننهااتحركناتهنهالأتباطالخاةاضممل

)صاد..علىللاطلاع(.701)ملحوظة7،.الرحدةا!نا.،دارن3،الاارلويةيكحبةانمربفات

(.ايهوالمدالمد:جزئينعنالإصاد)بكون13،2،المفصل،الزمشرىانظر

.01،،،نزمةالأنجاريابنعدظهركما
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.هم!ند"لعبارة

والأجزاء.فعيةوجملاسميةجملإلىالعريةاللغةفيالجملةتقسم

الجملةوتتفمنا(.)الحدث()ْوالفعل،الفاعلهيالفعل!يةالجملةفيالرئيية

خبرْليعنيْا،خيرالاصمويشعمل.والخبرعنه()المخبرالمبتدأ،الإسمية

لكلمةالرواقيالتعريفالتعريفهذاوله()11(.الكذبأوالصدق)يخمل

هرهل:فيقرلالخبرعن(ploutarchos)بلرتاريكرصويخبرنا4+ةلمكلة)12(.

ويمونه،protasisوقتثذتميتهعلىاعتادواالكلاصيكيينالمزلفينانببب

وأبالحقيقةويخبرنا،بهن!نطقضيهأوللاْنها،+الأولىالجملةamoiإكلةْالآن

قبلمن313ةاهالأوليسمىوحيثوفعلأاسمأتتضمنجملةاولإنبغيرها؟

المسندالجزءويُغرفا)3؟(.'Kategحا!ةالثانيويسمى،الرواتِنالم!نطقِن

وأ،+آخرضيءعنقيلالذيالثيءبأنهْذلكبعد(Katego)4*!الخبرمن

لاتثكل)عِاراتاومعن!ناق!،اوجمعْمفردشيءعنمزلفْمعنى

،0791،ريم،لارن.(karmanو!لة،)ومماالممطلحاتلهذ.هنديأصلوجرداقتُرح()01

و.منمولْ.لاعلْلمحىثابهةعبارةايونانيالخوأدبفينجدأخرىناجةومن.ا318،ملحوظة

hoومي energoumenos, ho energon.1ديكالوصابرلويخوصلارن ، 913 & Synt.

لكابلولابنلطاترجمهْلى.لاعلْبenergeiaكلمةترجت693.3،ا-34،2،13،

Placita philosophorum(تحقيق)في/عفمرللفاعلآخرمضعلىللأطلاع.،،96صداير

.r(6)ملحرظة،ب3الرحدة،أعلاهلارنالاص!،تحريف

ابن0-186،1213،اج،الحمانص،نجيابن:النحوفي.91،11،الفلاضةمقاصد،النزالى(1)1

0791،03إسئانتارن398،هالمنصبابرد،11061،250-45001الإنصات،ا،نجاري

.انظرْأملتعريف15:7ْ،الصاجي،،فارصابنأيفاأنظر،()04املحوظة

07"ابريصجكى()12 ،1 Adv. Mat!1)مم w ، 2 SVF)7،مأ،+ح4هيوجبزii-(

0791،03،)سلانلارن،.ثضيةْانهاعلىانطقلى،*هاكةترجم(.2186،شثر

536.،7291،ا،ءبةالنلنة،زيرمان.ا.وملحوظة

1بلوتارسوس(13) 0 quaest. plat،تا9-.ص.

،0-%-
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المصطلحأنونفترض+)1؟(.معينخبرلتثيهلالرفعحالةفي(تامةجملة

L.(َهomenonاليوناني agoreu)ه،وقيل!suntakمثتركانبأمشي،،مؤلف

يفسرهذا.بالترتيبمسندْوْمخبرْالعريينْالمصطلحينمعالأساصفي

العالمينفيأعطياكما(،الكاذبأو)الصادقالخبرْتعريفيْبينالتثابه

.ويمكنالمترادناتمجموعاتمنالعديدبوجردوأيضا،والمربياليوناني

تثيرالتي4مم!ش!هَ!غه!)ايونايةالكلمةبينالتثابةهذاعلىيعترضأنللمرء

بالضبطالاصميالمندالىالعرليابخر+يضيرْحينفي،فعليمسندإلى

نميف!ننا،كتبزيذ:التاليالمثالفيعرليبمعنىنت!حدثأنأردنا)هـاذا

وأاسبَمسنداَنميهاالعرليالنحوفيولكن،++فعلالثانيةالكلمة

نأخذعندصائحلأنيمكنالمسألةوهذها(.اصميه)ْجملةسد،بالأحرى

Dion".جملةيَغذالذي،الفعليللمسنداليرناننالمفهومالاعتباربعين Walks"

Dionللجملةماوية(ديرن)ثممي is Walking(ديرنيمثي)افتراضالاَن

جملةوأصبحت،العرليةاللفةتراكيبمعوكقت،البينةهذهالعربالنحا

اخترعتالفعليةوللجمل.الاصيةالجملةمندكانالمندجث،اسية

)16(.المصطلحاتمنجديدةمجمرعة

وليس(subject)هوالإصميةالجملةعلىللدلالةالمتملالممطلح

لاالابنداءْ.ْمبندأهوالجدبدالمصطلحولكن،ةاه3أ3الروافيالمصطلح

ذاته-للاسمالأولْالمرضعولكنهْ،الجملةأولفيالمبتداوقوعيعني

32،1--)57،46*س!مأدكوجر(41) A r).

يملةااناليأثار)37(ملحوظة،ه7291،2tالأءية)النلنةزيرمان،0791،كوهينلارن)15(

مدمَضئجحلة،الجمْسيميلرنالمريةْإ!ترجمأ"ه(ولةاhugianآلوءأ)اليرناية

.اص

أمحلا..(،1)0الملحوظةلارنولكئ()16
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لفظي،عاملكلتبلالمرتبةفيالأولهرالذيالاسم"والمتداء:الرفع

التأخير،وموضعهاللفظفياولهرمابينليُفر!المرتبةفيأولقيللىانما

علىاللفظفيمزخرأكانوان،التقديميستحقأولهرماوين

)18(،الاسميةالأحرالاولهوالمبتدافإنسيبويهلتفسيرووفقأإ)17(.الاتساع

جريجررسويؤكد،الأصاصيةالحالةهرالرفعانايضااليرنانالنحاةويعتقد

ثم،الفعلويتبعه،الجملةبدايةفييقعانيجبالمبتداانكورنيثقاطن

فيوخبرمبتدا،يكافئماهناأناث!لنإنني")91(...الجملةكلماتبقية

هذهلاْن،(barhebraeus)بارهبراوساستعملهاالتيوطابا()شررياالسريانية

الزمخثعري،كتابمنوخصوصاَالعربيةبتأثيرجاءتالمصطلحات

)02(.المفصل

منمجمرعةتتضمنالعرييةالكتاباتانإلىلثرانالضروريمن

مبتدأتعنيْالتيأرصطرمصطلحاتمعتتطابقالتيالمصطلحات

(enonولumenon) (hupokeاثKategor)مصطلحانوهما)21(°محمولولكني

7(

8(

1(

الفاعلْوْ.اتجدأْبينالفرقعلىللأطلاع.-6391031201316باركهرعدكلما،الروعانيا(

يقول.مناءةبمورةاتدا.ْ.إصطلاحابرديتمك.-14ا،691،اج،الخمانص،نجيابنأنظر

نلبارةونيابردلراىررلفاْ..الف-لامالشاةْببماإنه.الاتجداءْعن98(3،)المننفب،

.اتجداهْشْالحميةوهذ.زيدْالقانمنقولْزيد،عننناندانأردناإذافاتا،زيد.ْقام

.15،2،الإنصافهالأنجاريابنلارن.1،7017،الكاب،جبريه(ا

92-27ضرختارن.v-1،كورنثلاطنجريجورى(ا 5180 ، .D T.

.9691،511،ترزي.9188،7010642بركى(2

،الكابضرحالفاراكىئلنحاةهذ.،المربتالممطدحاتأعص،-بt،اCategoriب!ار!و،2(

67،لطاص28،،23مث،النزالىنجبهارما2،1،11الحلرممفلايح:إخوارزمي،17،12

1I)0791،163،ضفحبرنلارن(Try)2809المفابات،:اتوجديظهرعدكماالباش،.

34.،7291،الاءبةالنلنة،زيرمان،\!ر25،،ا11tفلاسىأيخالارن
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المصطلحاتمنووجودمجموعتينمحمولْوْموضوعْحرفيأْيعنيان

منكلاوضحهكما.المنطقفيوالاخرالنحوفييستعملاحداهما

بالمنطقالأصيلالنحويالقليدتأثرعدمحققةيزكد)22(والرازيالخرازمي

التأثيربصماتيحملكانالذيالحيبالنحوبالاتصالتأثربل،الأرسطي

الرواقي.

هسندلهليىالفعلأنيعتقدالخاةبعضانهنانذكرانويجب

حرلالحججهذهالرازييرفضإذ.فعلْهوضربمثلْاحيانا،

،وامانالزمانظروفبوضعيتعلقآخروسؤال)23(.الفعلْعنالإخبارْ

ليىالظروفلأن،الفعلتعريفتحتباندراجهاالمعارضينبعضيعتقدالتي

بالطريقةالقضيةالقاهرعبدويناثىمسند.لهايكونأنويُنكرمد.لها

نأيمكنإنهنقول+عندما:يقولعندماالمخالفيناعتراضناقضأنف!ها،

معناهْإلىضيءيُندأنيمكنأنهنقصد،شيءْايالاسمعنيخبر

لأنه،الاسمتعريفضمنيقعانمتىْوْاينْمنْكلأفإنوعليه.)"2(..

ما.ضيءمعانيهماإلىيُندانيمكن

وهما،للافعالخاصيتينالآنصنناثى،الفعلتعريفناثثاأنبعد

المصدرببنالعلافةصنناثىوأخبراَ،واللزوموالنعدىالصبغةعنانعبر

والفعل.

22(

23(

مالرتتجد"خبرْمحطلسْأنالنزالىيذكر،شبهاوما14211،،العلرممفايح،الحرارزمي(

وفى.انطقليمالرتعه/محرلْصخروْ،اللاهوتفيمالرت.و.مرعوف/صفةالخو،في

المإلوظةلىالمصالركارنوابخر.ابدأنكر!الىللرجوعحكم/محكوم"عارتاتحملالقانون

الحصانصعنلنحيرمامكمصطلحلير،الكابفي..صفهنتكلديمرأىوحب،الابفة

لوحمما.الدنةعنلنبيرويىما،لي،الميزة

نجبها.وما336،،1،الببمفاتجح،الرازي(

!نالاخلاتلاحظ.5342صوخى+،اهالغيبعفاقح،الرازىكدظهركماالقاهرعبد(

Y-،53الإيفاحهالزجاجيانكار Yبنصعيدا،خئىذكرهكما3الاتحريفعلىواعترافا

كبها.وما41،،9الإيضاحممذ،
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فيمامرتبطانالاثنينولكنلمادي.اللزمنثابهةالقواعدصيغليست

تاAS)الممندة(وt)الفاصلةالفنرةبأنهالزمنكرابسبرسوبعرف.ببنهما

فيالمكانمعالزمنويثتركمع!نرية)26(،أضياءأربعةمنواحدهـانه2(،الكرن)ْ

عبارةالحاضرولحظة)27(،والم!تقبلالماضي،باتجاهينمحدودغيركونهخاصية

منووجردبُعْدبدونذاتهبحذالزمنلأن،محددينغيرلزمنينتقاطععن

الزمنهوالحاضرالزمنف!ن،أخرىناحيةومن)28(.هندسيةنظروجهة

كبنائينفقطمرجودانوالمت!قبلالماضيزمنحيئفيفعلأ،المرجردالرجد

.(VA)للذاكرة

نايمكنلاالذيالحاضر،للزمنالمت!قرغيرالرجودحولأرسطوكب

لاالحاضرالرقتفيالثاطار-،بأنءيرميوهذا3()ْماديمعنىبأييرجد

1T-.6291تينكريىقارن20051-ثه)25( To.9691لةالرط،YAA- YYr.سْبدت،جولد

صييانأيلدمهالذيمهالتونالحىا،رب!كارن.8901-8؟1791سامبورعكي.5391

V-11هالمفابات،اتوحيدىعدظهركما،الجاش ، TVAا،نجاري:ابنذكر.الذىواتحريفا

لىالرازىزكريابنمححدزكر.الذىراتعريفهالنلكحركةعوالزمن23-،630ْ2الإنمات

4 243، 10 cOpera philosophica16-5691نادر،ممارن..الفلكوجودمدة.الزمنا،

918 - IAA.12-ه6791،412،جادان.

ا-.،2-3،انظر،والمضوالنراعامانعن)26(

)27(3-،2.9.020..

36،عىا7،)15"،أتمعيكتابعنسومكيملحوظةأبفأ.تارننتطةمذ.ايهودذكرالخاة)28(

)628(.علحرظة

(TV-Ti "،16 2، -3، (r1.

2+أرصطو)03( Physب،rفالصتاينقارنا.ب-.92122،ول!ول،،،1لجيسنبماهاوم،

(Conen)كونيننراةبالزمنلمقتيماار-طونظىياتعلىللاطلاع.تبهااوماrا0918،1،2

ائر،ملبنظروجهةمنالزمنحْطملاكبدي.هالصممىالحالمئأر!وعرفيأنبمد.6491

انوجديهمحدظهر)كصاالبتاش،ض!قهْرناجة،واصهناجهْمنالزمنبيناتييزبراصك

)أوبيطْزمنوْ.مطلق.زمنالمباراتيممل(301)الإنصاتالأنجارىوابن278(مقابات

26.)ضرحالبرةضرح،الفار)كلكابهومصرهمأنويدرمحبن(. ، 4 1-T ،.)t

--49،
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الحاضر.لصيغةفعليةأضكاللهالشا،فعالوأنترجد،أنيمكن

عرفهللزمنآخرشكليوجدن!نه،الضيقاطار.فيالزمنلمعنىوبالإضافة

منالماضيفيمحدودئعدلهزتانأخذف!ذا:ْالكلماتهذ.فيالفارابي

جميعأبعدهماوكانالمستقبلمنمثلهإلىوجُمعومبدأ،نهايةهوالذيالآن

وخميعاَ،والمس!تقبلالماضيفيواحداَبُعدأوالمبدأالنهايةهوالذيالآنمن

استعملالفارابيرأيوحسب)؟3(ْالحاضرْالزمانهرالزمانذلككان

(،الاشتقاقيوالمعىالدقيقالمعى)فيالمعننبكلا"الآنْكلمةالفلاصفة

المعنىعلىالحاةيعتمدحينفيفقط)33"الثانيبالمعىعلمعلىوالناس

وجودلاالمضارعةصيغةفيالأفعالبأنالاستنتاجفي،كاملبثكلالأول

للجزءتقليصهرالحقيقةفيالحاضرزمنف!ن،الفارابيتعريفوفيلها)33(،

عنهعبرماوهذا.المتقلزمنمنالأولوللجزء،الماضيمنالاخير

نااعتدنا":للفعلالحاضرصيغةوصفعدما،نحويةبعباراتبرشايانرس

نقطةفي،يُقالأنيمكنكماوترحد،تربط+لهاالحاضرالصيقهَهذهتمي

أقرلمثلماوهذا،...ترصطبدون،والمس!تقلالماضيصيغتياتصالما

قدمنهالأولالجزءويكون،ضعرأ.أكبأناالحعرْمنييتوسطفيوأنا

الفعلءنااستعملوقدبَئد.ممتبلمالآخرالجزءإنحينفيلتو،كُتب

لاْن،تامكيرالعملهذاولكن،صعراَْاكتبانااقولْالحاضر،صيفةفي

تظرتةأصلالحقيقةفيوهذا)34(.موجردْكيرزالماال!ثعربيتمنجزءاَ

.4-14،2ثر!ا،ا!رلفاا(13)

14T-04،52،بقلاا(المصدر33) i.

.؟04،71،8،الابقالممحر)-(

1،،41)18،25ولثهول54نرسضيابر(43) & T 1 -oTt).
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هروالآخرالماضيماأحده،قسمينعلىالحاضرالزمنيحتوي:كرصيبوس

3(.)ْالمستقبل

العامالقولْيمكنلأنهقصيراَ،أوطريلاَيكرنانالحاضرللزمنيمكن

الزمنان)36(0)الحاضرة(ْالحاليةْاللحظةاوْالحاليْاليرموْالحاليْ

هذاوفي)+(،الماضيزمنإلىالم!تقلزمنمنتدريجيانتقالهرالحاضر

يخرجنفسهْالرقتفيالكلامفيالعملذلكعبارةمعالعمليجريالوقت

متفقاَ)38(،الزجاجييقول،المتكلمْخطابخلالالوجودالىالحاضرالزمن

وجودالحاضرالزمنويربط:ْقالالذي،شراكسدينسيوسثارحمعبهذا

")93(.عارتهمعصيء

.32،710-رنلا،شبهاماو(،1)ةلوحدا،يةلظرا.هذde.ح+ه+.صكورتابلوسر(53)

A-،،اضرح،الفاراكي)36( A.الزمناصتحملثيريخيرسأنيفال:-904348+.!،ضرحقارن

هررمذا.رصاعاتواياموضهرر%اتإلهالزمزسنقمعدماالحالهوئدماالجالغمالتبمضىْ

الاعة،اوايوماوالثراوالمامطوللهانلوكمابمفى،المضارعةببفْتبتهرعا.الذىالب

12،)2لارن..الحاليةوالاعةالحاليوايوء3الحاليوالمر،الحايةاتنقوللأننا ،2 )choirob

أر!وعلىبخلوبونوصجومانزملحرظةأبضا.الخاة(اه)5؟هكللا30+*"ء)ادجحهاوما

13+.ضحالخر،الفراعديةالمفارمحهصبةمحلىللاط!ع.30716،.لأ"5 " 248 & Dوما

400،،280-95526،-924،34جمها. r،4304Aبلوناركرسداتفادابضاقارننبها،وما
.33.362،41-=!!14ةحدلواء!++هح،آركدبموس

34،81+أأابرضانوصلارن)+( . ، 4 9-15 ، 41 (، or-)1o:....كالنهر،باضمرارالزمنيبر

6-5،الإيفاح،الزجاجيتارن.الحاضرْالزمنفيئاتجةنقطةفاكيكلونانالصعوبةمنوانه . AV

..اولاأولأ

القواعديةالصيغاليرا!يُغرتاخكلم(.!ابحالفي)اتكرن873،،الإيغاح،الزجاجي)38(

،الإ!ضاح،الزجاجيلكابغينهفىباركاثهكمااT،1،الكاب)ضرحثابهةبباراتائلاث

)1(.ملحوظة587عى

-TAصْح38() YV ، 4 . t .D T.211،34،سوروبلارن-Yا،ا.

كذكرلم:انمىلهنا142،اهه9يركىتحيلتصددىيصب.2-ه،2،اج،الكابهجورو)93(

علحوت،انلهَالرحدةلارن:للفحليبريهتعريفابةرلمحدتماعلىكمالا،عربنةسيو*

.6291تروبوأبفا.اعلا.)25(
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)مثلتام:للفعلشكلينالعربيالفعليلنظامسيبريهتحليليكص

التالية:بالطريقةالاْشكالهذهويصف(.)اقتلوالأمر)يقتل(وناقصقتل(

يكونولما،مضىلما،الأسماهاحدإثلفظمناخذتفامثلةالفعلْواما

ومكَثَوسَمِعَفذَهَبَمضىمابناءفاما.ينقطعلمكائنهروما،يقعولم

ويُفتلُويضربُويذهبُيقتلُ:مخبرأقولكفإنه،يقعلممابناءواماوحُمِدَ.

"(.اخبرت)ْإذاكاثنوهرينقطعلممابناءوكذلك.ويُضْربُ

بثلاثنظاماَصممسببريهان،حقيقة،القسيمهذافيوالملاحظ

وان،فقطللفعلواحدأضكلأيُظهراعلاهالكلامأنمنالركمعلى،صيغ

تأثيرإلىهذاميركسويعزو.العملحدوثزمنإلىلاتيرالأضكالهذه

إلىبالإضافةهذامحم)Interpretatione،)41أرسطرلكتابالفارسيةالترجمة

أوفاتبثلاثالعلمف!ن،اخرىناحيةومنفارشا23"(،كانسيبويهانحقيقة

منه،وبمبادرة،بالفعلكيْفقدسيبريهيكرنوربمافريداَ،امرأليىمادية

لمسيب!ريهان،ذلكالىأضف.الثلاثةالأزمنةلهذهالعربيالفعليالنظام

تركيببذلك-متبعاَاستعملبل،هذهالثلاثةالأزمنةمنلكلاسمأيعط

اسمصيبريهوأطلقفعاَ.والمس!تقبلالحاضرلصيفتيواحداَاصماَ-العربيةاللغَة

المصطلحمعارتباطيوجد،الحالةهذهوفي،التامْصينةْعلىالماضيْْ

حالةفيالارتباطمنالنوعهذايرجدلاحينفي5cparelelut؟"اليوناني

وأ،الاصمفيالحالهوكمانفسها،النهاياتتقريبألهاالتيالمضارعةصيغة

113ارصطو،)41( De Interpretلاند،نحبقيرصا،بولوسلدمهااليانرجمةمعكممارنة،17ب

،،0 1 Y 0 aنفهمرمذاسرطبولوصيكلون)ربماالفارص!اصلالمضوظةال!سايخةاترجممة!ى

12ضاركبرملارن.يلادي571عامتولىالذى،نيبنلاطنبولوس 1 ، 1 A114891.+هْحتا،

.21،،9188يرصابخاعى(ا-516

.9188،2.1يركى،()2
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النحرية)43(.الفاعلوطمةمعللمضارعال!نحويةالوظيفةمث!ابهةبسبب

الأضكاللتثابهللأشارةفقطليسالمضارعْمصطلحْسيبريهيستعمل

للتكافزأيضاَ-بلالعرل!ةفيواضح-وهوالاسميهللحالاتالفعلية

يفعلْ+زيدفمئلا::الفاعلواسمالمفارعمنلكلالوظيفةفيالأساسي

ْiواسمالمفارعبينآخروتياس.والمعشاتركبنفسلهما"لفاعلزيد

يُزكَدكماتماماَعليها،+سوفْالأداةدخرلتمَلربماالأفعالانهرالفاعل

النحاةلرأيووففاَ،الحالتينكلاوفي:تعريفاداةبوجودالمفعرلاسم

معرنة)"ا(،بهاتلتصقالتيالكلمةجعلالمفافةالأداةوطمةتكرن،العرب

نأمنالرغمعلى،طويلةلفترةالنحاةاعتقدها"(،المضهررة)ْالمضارعةوهذه

ابنكلامفحسب،مختلفبكلفرهاتدوالكرفيينالضريينمنكلأ

،تصرفأنفيالحقبعضالمضارعةللافعالأنالكوفيونيققد)46(،الأنباري

ناحيةومن)7"(،مخ!تلفةمعالطعنالكففيتستعملالأصماء،مثللاْنها،

معيشاصببماالمضارعللفعلالتصريفحقالبصريونمنحفقد،اخرى

ثلاثةفيالاسم،المفارعالفعليثبهحيث،النحويالنظامضمنمكانهم

7(

9315،صلهـ،علحوك0790وديم238،،5891مضزوميانظر.المفارععلىْللاطلاع(

7051الايخاح)مئلاالخممنتالىفىمكلةتجرزفدما:مضارعْعصطلحْتجتالزجاجيأنيظهر

المحئ.توضحلييداإ(كتبمفي:تجبهاوما87013الإ!احتارنتجبهاوما9

12ج،الكاب،يبىسه( ، r , i55-7191،95حبازىلارن.تبهاوما.

f-،الإيضاح،الزجاجي( AY.ا

.73()مالة22،52-422،125أالإنصات،ا،نباريابن(

وما87013،الإيفاح،ئتانالزجاجيحاولكما،المتبانةا،فعالتاخذ.الذىبالمضيىربما(

لىالحالمركحاتمامأ،مضتلفة-نحويةرظانف-لهامخلفةمحانالىا،لضالثبرولكنتجبهاه

9606الإيفاحئلاْ،انظر)مماني(،3للاالمضلفةالوظانفعنيبرالذيلتبير،الحاتلأص!ا.

.901،8،المفصلكتاب،الزمخرىلارنولكنيخبها،وما
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المضارعالفعلأنوثانياَ،،وصوفالأداهبينالقياصأولآ،،وهي(،وجو.)8ْ

نأيمكنالمضارعالفعلإن،،وثالثأ+"لالأداةبوجرديقبلانالفاعلواصم

نفسهيهذهف!نوباختصار،.الجملمنالكثيرفيالفاعلمحليَحُل

الاْفعالف!ن،البصريينلكلامووفقأوعليهسيبريه)91(،ذكرهاالتيالناتاط

منمعينةفئةأنفيرون،الكوفيوناما.الأسماءتشهلأنها،تصرثالمضارعة

للاسماء.عاماَتثابهاَتحملالأفعاللأن؟تصرت(المضارعة)الأفعالالأفعال

يبدوكانكماأصيلأليسالاصميةالحالاتمعالأفعالصيغمقارنةإن

ذلكيكنولم،اليونانيالنحوكتبفيالمقارنةهذ.نفساجريت.البدايةفي

الترازي،لنظريةوففأالأمر،هذاولكن،لأسماهامعالأفعالتابهبسبب

اشكالأنالزجاجيملاحظةإن(.)َللنحرْالمختلفةالمواضيعبينمجب

يمكنالأصماء،مثلتماماَ،معنىمنلأكثرتحشعملانيمكنالأفعال

تقرلالتيبالظاهرةيتعلقفيماديسكالرسأبرلرينرسملاحظاتمعمقارنتها

تساوييخصوفيما(،آخر)1ْضكلوطمةيأخذأنيمكنمعينأضكلاَإن

الذياليرنانيالمبداإلىنثيرأنيمكن،الفاعلواصمالمضارعالفعلوظيفة

(!esولالآنيغ!ل+هرلعبارةمكافثة(louei)يغسلْهرعارةْإنيقول

(louonيزلفالكريخةالمدرصةنظروجهةومن.عادةالمنطقفيهيكما

تبها.وما1391،22،ويلانظر،البارمذ.علىللاطلاع)8((

وماتبها.t'1،31المرسةاصار.تبهااوسt،65،لمع،ىالأنجارابنأبفا(،)9

240-222ضرخ692"1918،2فالصتاين)05( 993، 27-280 246، .D Tلويخرسابو

-AVصFragmدبكالوص Ai.يتعها.وما20401،26ثلرروب.تبعهارما52،4تيردييوص

5uمماأحا63و،116ص،4أ""يىو،instil!+8،36ه!)m.

0،ديكالوسابرلويخوص)51( 2-15 ، 202 advللكلمةبكونأن)خمابةالمربالخاةبحضانكر

،2،803،الحمائص،جيوابن.+2-1،238المزهر،،اليرطيلارن.صخلفانميانالواحدة

.ا9-ا
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الفاعلاسمسُمْيهناومنالمضارعه(،)صيفةللفعلالثالثةالصينةالفاعل

(.)2ْدانماَْْفعلاَ

لأثرنيجةجاء+.المضارعمصطلحبأنالقرلصحيحاَيبدوولا

نأالمرجحلمندهانه(،تَرزَي)3ْأكد.كماه!(7)،لا+لة؟!4،السريانيالمصطلح

زمنفيجاءالسريانيالمصطلحلأن،معاصبثكلجاءالتأثيريكون

متأخر.

تأثيروجردلافتراضمق!نعصببيوجدأنهنعتقدلاأنناصابقاَذكرنا

الفعليللنظامسيبريهتحيلفيصغثلاثوجردلتفسيرالأرسطيللمنطق

الذينالمتأخرينالنحاةعندالتأثيرهذانفترضأنيمكنولكنه.العرلى

،وحال،ماضي:وهيباهـمهكلللفعلصيغثلاثيينميزوا

قيالعربيالنحوفياستعملقدالنظامهذالأننظراَ.ولكنومستقبل

تأثيربوجردالقرلنُفضئلف!ننا،العرلةإلىاليرنانيةمنالأولىالترجمات

سيبريهمصطلحاتمنالتحرليفسرأنينغيوهذا،اليرنانيللنحومباشر

)ماضيصيغلثلاثأصماءبثلاثةجديدهمصطلحاتإلىمضارع()ماضبىَ

واضحاَويبدو:بذلكعلاتةالسريانللنحاةيكونوربما(.-مستقبل()"ْ-حال

اليرنانيةالأصماءلمعنىترجمةهي:الريانيالنحرفيصيغثلاثأصماءأن

)=(s=)3،"ضَعْبَرزافنا zavna daةpareleluth)5ةضقعيموزافنا=(enhest)

،االكابملىتمليفهلىلذلكالبرافيدحضكذلكوانظر23824-ا،5891شزوميلارن)52(

)1(.ملحرنك286عى،الإيخاح،الزجاجيلكابغتتهفيباركاتجهكما،394

.1111،611،ترزكط()53

كرجحانالعارتينكلا.اَخرلل!تقبلا-هرمظر.231ْ،9091،يوص/كوزمىجنلارن)،5(

نقضيمعبالارتباط:8530،8740801،18،هالإ!ضاح،)الزجاجياح*15ولابونايةالبارة

انم(.-ع!نة
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ف!ن،العبرىالنحرفيأما(mellon(=َ))ه!(7!ول)؟ةلمهضعتيضوزاثنا

,zemanمصطلح omed،3ةاليرنانيللمصطلحلمعنىترجمةأيضاَهرcenhest

للأفعالأنجثاحابنويخبرناالعرلي)56(هلm"مصطلحلمرجمةوش!تعمل

ح4ْة4وعطبدPareleluthos(ْ=)لاح)35(ْخرلبفوهماْصعنبن

ئرحصبنا،)ابنالعرليالمنطقعلممنمثالآنأخذأنوبمكننا(.ا!()،ْ)ولةا

صيغةفيللفعلل!ضارةتستعملالتيقائمةْكلمةلعبارةْ(العبارة

لغةفيالقائمةأنفهي،والقائمةالمصرئةالكلمةحالوأما:ْالمفارع

(+)8ْالزمانينأحدعلىيدلماوالمصرفة،الحاضرعلىيدلماهيايرنانين

طوبلونتفيباصنعهالهبُدئ)حال(enhesto"sالبونانيالمصطلحانلاحظ

لناتص،لبو:كودهـلنايدعموهذاالرواتي.النحرفيوذلكأرصطر،بعد

كتقليديُستعملenhestosمصطلحكانفقد،الحيواليونانيالعربيالنحر

الرواتي.للمثال

حججاَمستخدمين،المضارعةصيغةحقيقةعلىالنحاةيعترضوربما

الصيغتسلسلعنالاستفارإلىنأتيعندماولكن(،)9ْماديةعباراتها

،الكلامفيالعقلي!تحكمإذ:الاعتراضهذامثليزولالثلاثالقراعدية

عنه،بختإذاهذا،فئةكلفييكونانيجبوالنظامالتريب!ن،وعلي!ه

تماماَ،صغثلاثهناكيكونوعليه،للحقيقةهرصورةالكلامانإليهاضف

.9691،611تَرَزى.71062"9881صير(55)

.)o11(،0791تربا(65)

23.،،31!آح؟(،ش"!+4حرذاضر،نجاخابن)57(

)1.محار"يخاابن()58 ، -A V ، TA,.30"+هأ(!متبم!.لانم.

86.صالإيخا!ه،الزجاجميئال)95(
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وشتخلص.الماديةالأزمانتلسليحكمهوتسلسلها.أزمانثلاثةهناكانكما

والرجردوالرجرداللاوجرد،دالتاريخيالترتيبمنمثلاَ،،الزجاجي

قديكرنوربما6(،)ْوالماضيوالحاضرالمستقلالأفعالعغتص!يف،الماضي

صاجلةلهوكانت،نفهبالرأييؤمنكانالذي،الزجاج،6Aاصتااتبع

نأالسراجابنواعتَقَدَ)؟6(،نفسهالمرضرعفيالسراجبنبكرابيمعثهورة

الرغمعلىالسيرافيالحججهذهويذكرفعية.صيغةاولهيالمضارعةصيفة

عندماالاسمهذايقصدأنهيظهرولكن،بالاسمالراجابنيذكرلاانهمن

نأوييدو،الزجاجينظروجهةأيضاالسيوطيويذكرالموضرع)62(،هذايعالج

ابناليهرديالنحريويخبرنا،النحاةغالبيةبهايزمنالتيهيالنظرةهذه

هيالمستقبلصيغةانيعتقدونالعربالنحوييناناللمعْكتابفيجناح

يكونأنقبلمستقبلأأولأيكونأنيجبعملكللأن،فعليةصيغةأول

ماضياَ")63(.ثممضارعأ

فينجدماوغالباَ.اليونانيال!نحرافينفسهاالمكلةمعالتعاملوتم

الفعلية؟الصيغأهمهيئالمفارعةصينةإنتقولالتيالنظريةالرح

النحوفيبالتأكيدمرجردةغيرالصرفبةالنقطةوهذه،الفعلجذرلأنها

مالحظةفيكانتماضيفعلصيةكلإنايضأالمفسرونويقولالعردي.

فيالزجاجيذكرهالذيالنقاضيشبهوهذا.مضارعةصيغة

.85ص،لإشاحا،جيلزجاا(06)

Y-2،1،اطمائص،نجيابن61() 4P1.

منلمللاصفدرجد.85عى،بيالزجالأ!ضاحتحتيتةلىباركاتس102،ضرح،البرافى)62(

اليرافي.اضحملهاالغالحبجبدون،الماجلةهذ.

البوطي501،130هالانمات،ا،نجارىابنأيغالارن.3-هوملحوظات0711،913بائر()63

.1،45أضبا.
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حولالمخملةالنظرياتتدعمالتيالحججصفريونرسويلخص)64(،الإيضاح

)65(.النقطةهذه

،المضارع:كالتالييكرنالصيغترتبإنتقرلالأولىالنظريةا-

المستقبلوضعالذيالراجابنلنظريةمثابهغيرإوهذاالمتقبل،الماضي

(.الماضيوراءباشرة

نأنجار)66()ويذكربالماضييدأالصغترتيبإنتقولالتيالنظريةب-

العرل!.النحرفيموجودةالنظريةهذه

كالتالي:الثلاثةالصيغترتبالتيالثالثةالنظريةصفريرنرسذكرج-

بهذ.يزمنونالعربالنحاةغالبيةانويبدو،الماضيثمالحاضرثمالمت!قبل

الذي:اليرنانيرنالنحاةاصتعملهاالتيالحججب!نفىعنهاويدافعرن،النظرية

والحاضرحاضراَ،يصبحوالمتقبلأولأ،يكون(المتقبل)وهوسيحدث

.ماضيأ.يمح

كأ-حممالمتأخراليونانيالنحربمفاعيهافيالأفعالارتاطعمليةشت

12-9(ضرح 921، .D T

2صلودبكا -1 ، 1 6 Synt.

23،11،،31"سنويوصنر(

وايوضعأنيبالمتبلان

مرالماضأنتحتدمضرعة

ارلايحملالمفارعإناخرى

الراجْابنكلصاتالمفارع

.،501في،الحمانص،نجي

الى0.مضارعسثر.أعيا

...حالاضعمل

ابنلكابغففلىالشار(

ابرلونجرسابضا0-095550113معهاوما+،304،

آخرونيتندولكلنالمتل،ئمالماضثمالدابةفيالمضارعيافى7ْ،

!حاكمانجأ،بصحئملحلا،يحدثنم،جحدتماضا،نيه،

نظريةوتفول...الحالبةالأموربلوقحتالماضبةالامورلان،الاول

فظرةدعملىمفرروفوسفالةوته....وواضحمثامدلأنه"

ابنندنفهالكلامهـكلجد(الماضيمنانفىقىرتجهْأجقالمفارع

أمامهرالمضارعزمنلأنبرضوح13ا+ه53المصرنفىلارنا

النياعلا.(62)ملحرظةاليرالىمنالإلتاسلارن،الحافرزمن

مصالر.بدونللاتولكن)1(ملحوك2.31،،ا!انص،جغ
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basisاوdiabasisويستعمل(عبارةاللاتينيالنحوtransitio).هذاأشار

هذا+الإمتدادْومفهوم.مفعولهإلىالعقلنشاطامتدادإلىالمصطلح

لم:الأفعالدورحرلالمتأخراليرنانيالنحوفيمرجردةنظروجهةيناصب

لترقف:الحرادثأصماءولك!نها،الجملةفيمنطقيأمسنداَتُعَذالأفعالتعد

،ولهوله4َلأهpragmatos.الاَنوهو،ك!)67(54+ء+ئاهعه!خايكرنأنمنالفعل

bأsعبارات a sَءmetوdialabasisكرنيرسأبوكتاباتفيموجردة

النحروفيثراكس)96(ديرنيشرسضرحفيوكذلكمثلأ،ديسكالرس)68(،

3*(+كةد!،دةمثانياناممطلحالح!ريانيالنحرفيويوجد.7(اليزنطي)ْ

meta-اليوناننالمصطلحمعنىتقريباي!ثبهالذي،المتعديالفعلعلىللدلالة

،ارذيمحلا"حأد+()3مِطعتيرممطلحنجد)72(،العبريالنحروفي)31(،

معنىترجمةالمصطلحانيكونوربمااليوناننالمصطلحمعايفأيتطابق

ولازممتعديمثلمصطلحاتالعرليالنحو.ويستعملالعريىالمصطلح

مفعولوجودعلىللدلالةتعْدِية(وتعذيمثلمطابقةمصطلحات)وكذلك

صيبويهأنمنتستنتجأنيمكنالمصطلحاتهذهاهمية.إنعا.مه"73(أوبه

اعلا..)21(ملحوظةانظرالممطلحهذاعلىلإطلاع)67(

01تبها.وما،.32لأntديكالرصابرلويخوس68() ، 4 ،-7 والمجهرل:للمملومابةorp،نحال5

493 Synt.4أ4عارةغتضابمرملحقأيفاتارنوماشبها/metabasis.

rضرح)96( ، 98 ، .D T3،"4،ء+ببنأحمقارنهamataba , metabasei rhema en

amatabaton,ton

الخ..3151،300،،ثونتتحقين،كورنجث!نجريبوريىإلىيخبالذىانصثلا)07(

9881Yohيركى9691L%,Wترري7(1) c.

الايخر.تجل،0791،591بائر)72(

(vr)ووجدكذلكْجامدْعرتمديْللاصار.لفما!026ْ(يتكلْداصرة2،)عرضثامابن

ممطلح2،9،32،ج20،215.02ج،الحَصانص،نجيابنعد،المفىنفىعلىللدلالة
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يخصوفيماالموضرع)"7(.هذالمناثة)الكتاب(بدايةفيوحداتعثركرْص

،ع-د-والعرليالجذربعنىهذا)واليرنايةالعربيةالمصطلحاتبينالعلاقة

لمعنىترجمةهيالعربيةالمصطلحاتأننفترضإننايتجاوز(،يقطع

وقتفيالعرباقترضهاالتيmetabatikos,metabasis.اليونانيةالممطلحات

يعنيهالذيالأساسيالمفهرمإن.آثنذاكاليونانيبالنحو6لصالهمعندمبكر

الفعلنشاطْانْبمعنى،النحرينكلافيمألوتالمصطلحهذااستعمال

7(.به)ْالمفعرلإلىوبمندينعدى

هيوالكرذِشالبمريينبينالمساجلاتفيالقضاياأسخنمنكان

بعنفديعنما،الفعلأصلهوإحمدراأنالصربرنبع!نفدبالمصدر.الفعلعلافة

الأنباريابنتناول.الفرعهروالمصدر،الأصلهرالفعلأنالكرنجرن

كتابهفيوالعحصرينالثمانيةالمسائلفيالفريقينمنكلحجج

هذامنوبمايا،اَخرون)77(مزلفونأيضأالمسألةهذهوتناول)الإنصات()76(

لمقارنةيُتمكأنويمكنممفد:ضيهمعمفارنةبيطضيهإلىدانماثيرإذ،للاتمامشير.جامد.

ا،ص!ْومقارت6ْ(،،،1/،اليبمفاتبح،الرازي72080،الإتراح،)اليرطيصفاتمعاصا.

)ابنمصرفةكلمةمعممرفهكيركلمةومفارنة356(9182،932،!ص)ديانقْمعْ

الحالموكمائمب.)جمد(ا.Irv،اج،الحمائص،جنيابن57،220هالإنصاتالأنجار!،

أنهانقرضع!لب(،جامد،)كفالمارويمعناماوبب8(0350،الملماهمبالى،الزجاجيعد

المحى.فيلهاما!ةيرنايخهْ!للمةنجدأنصعجزناولكا،اجبكلمةلمىترجعهْ

.-1326،اج،الكابهجبريه)74(

13951،72ويل)قارن..واقعوهوالمتحديالفمكعلىللدلالةاَخرمصطلحاَالكوفىانحويتكل)75(

(-iملحرظة

.17591-96،22المرمةأصارقارن،01،43-201،67،الإنصات،الأنجارىابن)76(

1ب!بنابن)77( ، fro1اضبا.،،الوطي130،-136ا,.l Il i1.،الإقتراح.تبعها ،A1-M

عدىنحيفلىالمالةهذ.البرايناثى)1(،مدحوظة56،صدلايخاحغتتةليباركلرلحب

.109الكاب
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التيالحججحرلوالنقاشالعبريةالنحويةالكتاباتفيمرجرثهالجال

لنرية)93".كيرببيناتكالمعتاد،،زخرفقدالنقاطأحدتف!نداوتدعم

فيالمصدرأنرغم،الرنانيالنحوفيمرجردالمسألةهذهاصلإن

ولكن،العربيالمصدرعنونحويةصرفيةناحيةمنتمامأيختلفاليونانية

فيمنهمالكلالاسمنقارنعندما،واضحةتدوالمصدرينبينالعلاقة

الاصممعيتطابقوهذاالفاعلاسمهوللمصدرالعربيالاسمإن،اللغتين

ْ)8البوناني onoma tou rhematos)نأبجبالممدرانالزجاجيبخبرناوعندما

اليونانيةالعبارةيترجمبحقف!نه)81(،الاسميمثلهاالتيللاحداثاصماَيعتبر

(82onoma tou pra!atos)المنالاتفييرنايةلمفاهيمآثارأيضأوهناك

المصدر.أشقيةعدمأوأصبقةمنالمتخلصة

سيبريهوصففيضمنياَالمصدرأصبقيةحولحجةاولإلىأضير

منأخذتفأمئلتهالفعل+وأما:المؤلفنمنالمتأخرينتفسيراتفيللفعل

المصادر،هيالتفس!يرهذاحسبالأسماءوأحداثالأصماء)83(.احداثلفض

الأصلمنمشتقتعنيْومأخرذْالمصادر.ْمنأخذتالأفعالواضكال

الغربيونالباحثرنيطرحهالذيالتفيركالباَهووهذا،التاريخيْ

والمصادر،للافعالالتاريخيالأصلارتباطبفكرةيتعلقوفيما.ايضا

نفىلارن،rat-363ص،لومكي)تحققمضلوللِمْص.ا-213ص!usculesنجاحابن)78(

.البرىانحولىالقطةمذ.عنالظرياتحرلعامنقاضعلىللاطلاع)633(ملحوظةالمصلر

)1v(الممحر.اولرتناثةلىاضمملتنطتةناتتعلىللاطلاعاثنا.الابعةالرحذدارن

2،،0+.!.ضرحثلا)08( o87،!يكالرسلويوصابو ، Fragشبها.وما

.3-65،8،الإيضاح،الزجاجي8(1)

72،2+.!ثرحثلا)82( 2 ، 5 58 0 3 ) ، 3 9 9 art.2،7،21وترروب.

(3A)2،اجالكتاب،يبريه،-r r.أعلا..أ،اناثةالوحدةلارن
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منيُثتق:ْدي!كالوسأبولرينرصابداهاالتيالملاحظةإلىالرجوعيمكننا

والتي،اليونانيةالنحريةالنظريةهذه)84"الصرفيةالأبنيةجميعالممدر

وصفهفيالفارابياستعارها،الأفعالأشكالجميعأصلالمصدرتجعل

ْ)إ8امما\rhematiko4لمالرنالةللعب!اره Kanones onomatiko)ْببننمبزالفراعد

-الأفعالمنهايشتقالتي-وهيالمصادرهيالتيالأشكالتلك

لتصبحالمصادرتتفيْركيفايضاوتبينممادر.ليستالتيالأضكالوتلك

.افعالآه

عاليةمكانةبحنلالمصدرأنسببربهكلماتمنالبصربرناصنننني

بالنبةالأصلهرالمصدرأنواكدوا،العربيهْللغةالتلسليال!نظامفي

أصلهوالمصدرإنالقولالمعنىهذاعنلل!تعبيراخرىوطربقة،للفعل

كاثن،الحدثانالعرك!المصطلحفيهذاويعني.الفعليةالأضكال

نفسونجد.المصدرطريقعندائمأيرصفانيمكنمكرر،اومفرد

هي:البصريونذكرهااخرىحججوهناك)86(،اليونانيالنحوفيالعبارةهذه

يكرنوعب،الأفعالتسبقالأسماء،الفعلاصماصلهوالمصدر.1

.-2،902،1314سويررب=9.صFr!دبكالوصابرلرنجوس8()4

اتيالجصلةتارن،الأنمالأضكلالتللنيالأولىالمكاتمذا،المملرمع،ايونانيالخربمطيلا

ياخدانيبببحقانهرفم،اثانيةامانةيحتلالمصدرانتعلمأنيبب:الإتصتق

لارن،متناسقفيرابرلويخرصرأىإن..ْ..المصدرصالأفمالأصللأن،ا،ولىالمكانهْ

.أدنا.

اضحصالانأملا.باثنةالوحدةتارنالصفحةمذ.محن.5-1،7،الحلومإحماه،الناراك!)85(

)؟(.الكلمةلهذ.كلنانىأعلالىكيرايونانىالضنيالمصر

وما1027،2لارن.كبهارما2،60208ج،5-2506،اج،الححائصهنجيابن)86(

1لأntديكالوصابرلويخوصكابسعتجبمها 032، Sالملحوررلارنأشا.ه)انبترماشبها

.)301
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)87".للفعلصابقاَالمصدر

)88(.الفعل)مصدر(أعلهوالممدرانإلى"مصدرْاصم2.يشير

الفعلعلىسابقالمصدرانيثبتوهذالمصدر،فعلكلبننمي3.لا

.(()98الزجاجياستاذ،الزجاجالصرفيةالحجةهذه)استعمل

تُنسبصريخة)حجةالفعلعلىصابقةإذاَفهيالمصادر،ضكل4.يتغير

السرا!()09(.لابن

صحيحيخرهذاعكىبينما،الفعلفيدائماموجردالمصدرمعنى.ه

النظر()19(.اهلاستبطها)حجة

أخرين:حجتينالأنباريابنويذكر

زمنإلىالفعليثيرل!نما،مطلقزمنإلىالمصدرلثر.6

)29(.معين

مذا.لفحلتخاجرلابذاتهاومقلةأصا.(،مي)المصالحرا-1،216.!ْ،الإنمات،ا،نجارىابن)87(

558،+."،ضرحلارن(.لأسمتخاجبللوحدما،تقعلاالأفحال:الأفالمناعلىبمرتجةانهايض

نأمحاوالفحلالمصريظغ:6-20،2112،،ثوروبكلوصاضاجاتمذامعقارن.21-28

1hairoumai)ملاجصلةنجكلا philosopheinالمصاهرأنهغهذا(.أنو!أنأفقلانا

الوحدةلارنمذاها،نجاريابننتاش!لىالأعراضعلىللاطلاع.ظروتصبلأنمالابت

.أدنا.(03()ملحوظة،الابحة

-AI.الإتراحالير!لى)88( A"58"الإيفاح،الزجاجي،IA- 1 t.

رامرثة.نجوةأثله18؟-521213المزمر،اليرطي!ارن5ا-58،9955،الإكاح،الزجاجي)98(

.61-9502،الايخاخ،الزجاجي(09)

الرحمةلارن53الااجفهناهةلىاطبةهذ.نفى.136،2-.955هالإيضاح،الزجاجي)19(

7)بانه.أهنا.)11(علحونأ،الابعة ، 4 V1-،7191واطومايخمهاT TA.65915اسلك

-.ri ITA_

.5-305112،الإنمات،ايانبارىابن)29(
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الحدثالىالفعللثرلينمامجرد،حدثالىالمصدربشر7.

..(sr)
ورمه

ناتقرل،اليرنانيالنحوفيالحالهوكماتماماَ،أخرىنظريةوضعت

مننرعهوالراتعوفي،الفعلمنمثتقضكلصوىضيءلاالمصدر

منهئثشالذيهرالأصلالفعلأنإلىالكويخرنالنحاةويذهبالظرت)"9"،

التايةالحججالكرفيرنويقترح.المصدرضمنهامن.الصرفيةالأضكالبقية

نظرهم:وجهةلدعم

ضربالعبارةْهذهفيكما،الفعللمعنىتركيدفقطهرالمصدر10

9(.()ْالحجةهذ.الأنباريابنبكرأبو)استعمل.ضربأْزيد

منمشتقالمصدروأنالأصلهرالفعلانالمصدراصميُظهر2.

البصريرن)69(.كدهمماالنقضعلى،الفعل

الأفعاله،بهدتثكتلىالتيالصوتةالقواعدبنضىالمصاثوتشكلى53

6الإنحا،الأنجارىابن)39( ، 301 ?. iالحاتللحجةمخلفانضكلانةقطهماالأيخرتانالحخان-91ا

محئيحبرعنالمصرإنوتقولستها(وما301،22الإنمات،الإنجاريابناينا)وذكرهاللزجاجي

المصركانولو.للافعالاتيتلكمنأتلحوادثللممدر،اخرىوبكلماتهالفملمنىمناقل

بمتارتالنكرةهذ.وتفر.هاثلجلعلى،المنعولمئل،إضافيمنىيهلكانالنحلعنمتاْ

أ!نا..)25(،ملحوت،الابحةالوحدةلارن.فهمصرمحةرأجاممعدن

نجبها.رما87،صF!3،دبكالوصابولونجرص)49(

.16،6ونهاية06،الإيناض!،الزجاحي)59(

هانقاضمنالوعمذائلليمالرفةخد!الحبةمذ..63001ونهابة61الإنجاح،الزجاجي)69(

ليالأحراهنقارنأنويمكن.نظيتكلصالحبرهانعلىنهاتحملصابار.منىتحكىأنكبممى

ا،نجاري،ابنكتابليانانةالمالةلى.الإعراب.حررتحولانفاضىمعالمصرحولالقاضى

،13الإنمات،الأنباري.الإعرابحرفبحبارةْالخدعةففىالكولبوناصتملحث،الإنصات

الإراهـةحولالقاضليالفريفبنكلااضصل؟اللامويهالماجلاتفىايغاالحدعةهذهونجدا-17(5

الأضعرلى.لارن.للضم"aكaمحأكعارةالحرة
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وكذلكأيضا،قويجنرللمصدرصيكون،قويجذرللفعلكاناذابمعنى

أيضا739".ضعيفجذرللمصدرسيكرن،ضعيفجذرللفعلكانإذا

:أخرىحججثلاثالانباريابنويذكر

الافعالأنبمعنىالمصادر،علىنحريةناجةمنالأفعالتتغلب.4

صابقةالأفعالتكونوعليهلها،بهكمفعرلالمصدرتأخذأنيمكن

)89(.للمصادر

فييعملوالفعل،فاعلفعليكنلممامعناهينمؤرلاالمصدر50

للمصدر)99(.صابقالفعليكرنوعليهالممدر،

هذالها،مصادرلاأفعالفهناكفعلإلىمصدركليننميلا6.

كدالثالثةالحجةمعالنفطةهذ.)قارنللمصدرسابقالفعلانعلىيبرهن

البمريين()001(.

لحقيقةنظراَحقيقيأفعلأالمصدرالرنانيينالنحاةبعضيعتبرلم

وصيغه،والفعلوعدد،شخصمثل،العادياالمعلخصاثصمنمجردأنه

79(

89(

99(

..(

1-06.،الإيفاح،الزجاجي( r.حروتلدعلاالمصالرإنتقولبصرطْحتفاكاخرىناجهْومن

)الزجاجي،النحللنظفبرمنكاباالمصرسق.:الأصيبتولوعدما.الألحالمنأكرصات

الذىوالمصدرالفحلتاَلفباتحديدلإنهنظريةمنيخحفالحققةفىف!نها-2(،001الملماءمبالى

الكابعلىرماشتميقفيموجودالمالةهذهعلىعمليوثال.الفحلابقيهْملىكحبةتجعمل

وأالداكنا،حمر)اللرنحؤيكلمةمنافمللتصغة311(:،6391باركعنظهر)كمالبى،

:نقولأنا،لفلمن)نهانحاةبحضوبقول.إحوطهموتوالمصر...احوهـتميالأخفر(

جبيهولكن.صيرفييخرتكماتماما،إحووتفيالمفانةالألفتييرتيةمياياهلأن،إحويواه

لانتيير،ايدونا،دليالكليوجدالممحرليانههوالكلينمذينبينوالاخلاتمذا.يذكرلا

.منْالمصدرْثقالفحل

Y1-e1.2015،الإنحات،ايهنجارىابن(

.21-201،23،الإندات،الأنجاريابن(

اليالملةمائى،نم،!لالباراتحالة!)هذا182-ا2051الانمات،ا،نجاري،ابنا(

47-68(.عى،الأنصات،Iوه1،مانللارن.ابمريةانظىسةحبهأنمالهي
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لتسمبةالدامحيهروهذاا"،)1ْالاصمخصانصبعضالمصدربحمللينما

يشيرولا،الخالصالمعنىإلىيثيرضكلأنهبمعنىحَمهه،،emphatosبالمصدر

هرالمصدرأنهي،الرأيهذاضدالمفنرحةوالحجةالمصادفاتمنضيءالى

حرادثوجرددون،فقطبذا-الحدثالىكاملوبشكليشيرحمقيفعل

تكرنمبقأذكرناوكما:ْديسكالرصلريرسأبروبكلمات؟(.به)2ْمتصلة

تلكإلىتفتقربالضرورةوالتي،عمرميةالأكثرالصيفةهيالمصدرصيفة

الأشياءهذ.وعدد.الحرادث.،ضخصوهي،قبلمنناذثناهاالتيالأشياه

الذينللاثخاصكصفةتعملولك!ها،الفعلمعالأصلفيمرتبطةغير

كتابه،:مثلواحد،شيههربذاتهالحدثولأن.الحدثفيلثاطروا

نمي+ونحنأميأناالأمثلةْتكرنبأضخاصاقصلأنوبعدوض،

منه)1ْ3(.ثشقةاضكالأ

أصلية،صيفةالمصدريكرنأنبفكرةمقتنعينكيرالناسبعض

الظروت)1ْ1(م!كنرع،الفعلمررمثتقةكلمةالمصدراعتيارفرسوشتمرون

يحمللالأنه،الفعليالنظاممنالمصدريستثنراأنالناصهزلاهويرغب

يفتقرلأنهالفعليالتظاممنالمتثنىالفاعلاسمثلنماماَ،الفعلخصائص

r(؟ا8zح)جذرالممدريقىلاالحالةتلك،وفيا")َالخصائمىْتلكإلى

.1(

.2(

.3(

.1(

.5(

.11،،2،11،ودفريونوسشبهاوما2،608سوكلربئال(ا

9لاه45انرحثون!!!"الىالمصالرتبراخرىويكلحات(ا ، 4 0 0 5 .Dا-Tا.

2،12،ثريروبلارن.r-325.ا320،،!يكالوسابولريخوص(ا 6Vا-ه.

322-032*يكالوصابرلريخرصالحبجمذ.ذكر(ا Syntوما2،052113ثووروبوكذلك

324-6323دب!كالوسابولونجوسانظرهنظرنجهمضدحبجعلىللاطلاعشبها. Syn.

12-3.3201وللا4مهكالوصابرلويخرصا( try.صناثأصىمن:كاملةالحنحةترجمة

لاالي6وائخصالمددلناتمعالمصالرهمعنجمارضهناولكلئ،الذميالرطميالأنعال

والمىالصنا-5مذهجعمنخلرالذى،000الفاعلاصمئلفاماْفهاهاليرالمصمربظغ

من2كثرصفاثلد*لأنالفحلي،الظاممنالفاعلاسميثئالعركىولهـانحو..الفحليانظاممن

3.للاالمضاتالمنىأىهالفعل
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ثاكلوتبرز.الفكرةبهذهيزمنالنحاةأغلبيزالولا.الفعليةالأضكال

نفهالرقتفينسميهبينمافعلأ،المصدراعتارفينستمرعندماأكثرأخرى

الفناتالمصادرْنسميعندماأو4+5+ق(لأهأpragmatos)الحدثاصم

Katego"ai)للحرادثالاسمية ton pragmato"nإ'onomatika)-أفلحوقد

الصفحةفيواحدةعارةفيالعبارتينهاتينجعلفيديكالرسأبرلرنيرس

نفسها)601(.

مشكلةتبقىالفعليال!نظاممنجزءالمصدراناعتبارعلىوافقناإذا

امانفيالمصدريضعوااناليرنانالنحاةبعضيريد:ْتاثمةالأولىامانة

وأصلالخامكالمادةبأنهذلكمعللين:الفعليةلاشكالlاعللأنهالأول

ويشملْاهميتهإلىيضيفيجعلهلمالذيالببتحديداَهروهذا.للفعل

دائمأهيالأوليةالعناصرلأنالعدد:أو،الأضخاصاو(الأفعال)صغ

تتشكل)التيالأجساممعمقارنةوالعشرلنالأربعةالعمناصوحثلتماحأ،بسيطة

،الكلماتمعمقارنةالهجاء(أحروفوالعشرينالأربعوالعناصرمنها(

الصيغةأنا()3ْمنهْالمصنرعةالبيتادواتمعمقارنةالمثكلغيروالخزف

عليه،وعلاوةا(،)8ْالأخرىالأشكالتثتقومنه،الفعلاعلهيالإخبارية

معالفاعلارتباطعنئعترالذيالفعليوالثكلافعالهقبلالفاعليقع

Y0.!بكالوسابولوشوص(1)60 ، 912 Adv-9-5ابفالارن.2ا ،،00 ، Scholia .D Tاضعكل

المحمرنفى)hu1e,المددر()ننىص!"ىءالمضننىولي2-7.،2411،اَ"2،53صنررونوص

041،36).

20041،6Gصفىمونرس701() )35 2 ، 41 i - r.)39(ملحوظةلارنالمتارنهمحلىللاطملاع(

اعلا..

34.،041"2عنرممونوس)801(
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وغيرالمصد!رعنهيعبرالذيالمجرديسبقأنبالضرورةيجب،الحدث

الفعل،فبلالمصدروضعحيثالنقطةهذ.فيرأيهديسكالوسأبولونيوس

.(theindiة،م!)س!7الراقعيةالصيةقبلالمصدروضعأنبعدذلكو

عنيعبرالمصدرأنتثيدتمالمناثاتهذ.جميعفيانه،نقرلواخيراَ

بأنهللمصدراعتبارنايبرروهذا؟؟()ْأخرىمصادقاتبدونالمجردالحدث

المعلرماتينالتشابهيمكنوهنا،؟؟؟(Agenikon)،ول3العامْالفعلْ

وخصانصه،ناحبةمن،الفعلبةالمصدرطببعةينالنن!ا!ى:والعري!ةالبرنابة

واحدةتسميةعنهذانتجالنحربينكلاوفي.أخرىناحيةمن،الاسمية

أيضاَوفي،zarhiدمكاتفئوالمصدرinfinitiveفيهيكرنمثابهرأيوفي

وجهةيهجرونالناسلتجعلالكفايةفيهبماقريةالمعارضةالنظروجهةتكنلم

ببالصرفيةالحججفيتقريبيةيابهاتوجرديتوقعلم.الأولىالنظر

infintiveطبيعةفيكبيريابهوجرد JIحقيقةولكنالعرلي.والمصدرايرناني

نفىإلىوترصلالحسميا!،نغساس!عملال!تحاةمنالمجمرح!ينكلاأق

أخرىكلماتوفي،ايونانيبالنحوتأثرتالعربيةأنلمقولةكافيةبينهالنتائج

بقيهالعرباللغريرنضيديي!نما،الخامبالموادالعربيالنحراليرنانيالنحرزود

.الحالاتمنكثيرفيالحالهركما،مستقلةبصورةالبناء

9ضرح()901 ، 04. .Dه-T.الإمفاحليالقاضياخذاللحظةهذ.في)99(.ملحرظةاعلا.لارن

الأصماهأجقهالفاعلأبقيماخلالمنيينأنالزجاجييحاول3(56-57،)الإ!ضاحآخرتحولأ

.أخرىظروت!ا،فحالعلى

..الطار+تاليفةئمىْالمغمننجوعبالطبعالمصلأريحتفظايونانيةاللغةلى)011(

546.ضرح2ا-0322،326،"+؟3ديكالوصأبولونجرعى()111 .D Tلكر)نفير.genikon

4u+ح"3بشموص،،5+!(. genikonلجمغجاممةالفميةالبارةحزمْابئمفهومرن

1زلدفار0،1ءضياياا ، 0 - 1 3 9 ، 1 let.
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الرابعالفصل

اليرناني)؟(التبرصوالطبالنحراسول

+النحويمنللضحكبعثأكثرضشصروجدلاالاطباءهعنالنطر"بصرف

مبادئتسمىْماوهيمعياريةمنهجةبقواعدالعربيالنحرنظاميرتبط

مثلعلميهفروعفيمابهةاخرىمبادئواتتعتالنحو.اصولأوْالنحوْ

إلىتنتميكلهاهذهأن،عامبكلويعتقدالتفسير،والفقهالعقيدةعلم

لجوراعتمدكفلينا)حلرمهذهفيالجادئهذهواستعمالواحد.نظام

المختلفةالعلومأثرتوكيف،مصِتمبادئنظامعملعلىالاصلاميةالثقافة

التثريموفي.للنظامالمتعددةالعناصروشرحالمبادئخلالمنبعضهافي

)ترفيالافعيكان:العباسيةالخلافةبدايةمنذالمبادئنظاماستعمل

بعدان،حخ!ضقكلىفيسح!ا!ض!العغاعرجعمشاولهصط502م/082

هذاكانالعربيالنحروفي)2"،للتشريعفهمهمفيقبلهباحثرناصتعملها

اثاتشحاولالرحدةهذهفي.)3(والخليلسيبويهزمنمرجرداَالنظام

التجريبيالطبفيالمتعملةالمبادئبتلكمرتبطةالمبادئهذهأنفرضية

نمرذجأدوراَتزديالمبادئهذهكانتالقديمةالعصوروفي.اليوناني

.6661ص،51ص!ipnosophistaeتايرص(1)

(T)5391ضاضت(، )schacht.7291الافصارلىا:ظرالففهبةالممطلحاتفطورعلىللاطلاع

نجبها(.وط288:قاستبها،وماTAT:)إجماع

16)روسل)3( ، 9591 )Reusche1بمعىرالحيمجويهعدالياصرجردبرنةيمكن:2علحوظة

وضف51V-ا،7491باركأنظر،العرممىانحربداياتفيالياصاصشالعلىللاطلاع..واص

جبء(.)عنتبحهاوما.8،ص(.الحيلعن)تبهاوما6819146،
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Kanonesيمىيخماالكلامخصاثصمقارنةفيجديدةوبطريقة hellenismo8

هذافيايهاالمثارالمعرفيةللنظريةملخصأنعطيأنالبدايةفيوصخاول)4(

النحراستعاركيفنبينأنبعدهاوسنحاولالطة.الممارصةفيالمضمار

علىللحكمالنظامهذاتطويرتتموكيفالنظامهذامنمعيارهالرناني

النحو.أصرلمرازبشكلسايروالذي،اللغةخصاثص

Deichgraberكتابالتجريبيالطبدراصةفيالمهمةالكتبومن

greichischeالمسمى Empirikerschuleْ(س!أه،)اجزاء،منمجمرعةوهر

المزلفيحاولالتي،التجريبيةللنظرياتالنظربةالخلفيةحولممنازهومقدمه

عنمزكدوبثكلالتجرل!رنالاطاءيختلفولماذاكيفيفسرانبراسطتها

الاختلافهذاظهر(.دليل)دونالدوغماتيوالتنظيرالحاليالعقلانيال!تفيهر

الترددنفصهناونجد:القياسيالحكمبقيمةالمتعلقالرايفيجدأجليلكل

بدايةفيذلكنجدكماالفيزياثيةالحوادثلتفسيرالمنطقيالمبداقبولفي

المدرسةأسسَت.أخرىلأسبابكانبالطغأنهرغم،الإسلاميةالعقيدة

فقططريقةولكنها،الكلمةبمعنىمدرسةتمىانيمكنلاالتي،التجريبية

القاطنفيلينرساليرنانيالطبيببواصطةق.م025عامحراليالعلملممارصة

منالكثيروبدأ.عع!رهفيالمميزةبالمدارصنف!هروبطلمالذي(،kos)في

المدرسة)مركزالاسكندريةفييعملمعظهمكانالذين،الآخرينالاطباء

الاطباءهزلاءاشهرومنالجادئ.هذهعلىبناءالطببممارصة(التجريبية

(مق.الاولالقرنمنالاولالنصفأفي+arente)فيالقاطنيراغليدي!

أعلا..،بائاثةالوحدةلارن)1(

جرابررمى)ولجصان(،اتبريةالمدرسةمحبارةغت.2516-5،22523،س!"ويو،/ورلي)5(

-ir91ضا!نألحيلابضأ،أ+.
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الأطباءهزلاءأضهرمنوكانق.م(001)حواليمص!dikeia)قاطنوتيوداص

كرصالذيام(.05حواليعاض)(SextusEmpiricus)امبريكسصيكسش

وبعد.بالنحرأووالفلسفةبالطبمرتب!دكماتيشيهكللدحضحياته

ش!كلعلىالإضاراتبعضباستثناءالمدرسةاختفتالطبيبهذاموت

.وجالينوسسيلسكتبفيمقتبسات

فقطتجمعأنيمكنالمعلوماتأنالاطبا.هؤلاءلكلالأصاشةوالفرضية

وتعتمدهذا،منتنغللمعرفةالأخرىالمعاليروجميع،الحراسطريقعن

جميعتاويمثل،شهبكلالكمبدأعلىكبيربشكلالجديةأصاليبهم

العلمية،العقلانيةادعاءمعالبحثيةالاختلافاتتناصقوعدم،النظريات

التي،الملاحظةهيالفاعلةالجادئاهمومن)6(؟النظرياتجمغوفاثدة

العلم+يعرفرنْالذين،(autopsia,empenرa)بذاتههاأداهالباحثيشطيع

يعتمدأنأحديتطيعلاانهوبما)7(،الملاحظاتْمن"مجمرعةبأنه"ع!أ(يحول

منبدَفلاالفيزياثيةالحوادثجميععنمعلرماتهجمعفيفقطالملاحظةعلى

مزؤمنهذاويتطلب،A(histo)()4ص+صابقةوملاحظاتخبراتمنالاشفادة

اثالتارن.5،-0791،46اصئانانضرالأصلامنياناتاتلهذ.النئالتاريخعلىللاطلاع)6(

لاأنللباخينيمكن)كيفمالةحولالقاضايخأ)47(0ملحوظة،الادصالفملليالمذكور

.233ص،المقاباتانوحبدي،لارن96910201ضر،محروفهظه(علبةمانلحرلنجففرا

لراعدهلأناما،ضررولىيخرضي.انهانحرفنضدالصةالحبجومن.6،-47الإسضاحالزجاجي

-الجاريللكلاممخالفةلرامدهأناولنحو-،بحاجةتالحالةهذ.-فيالجارىالكلاممعنبمه

184ابريكىجكتىقارنانحو.منالحافىالنرعإفهالحالةمذ.وفي ، 1 Adv. Mathرما

عديظهركما27صتفرحا.برومجلى-(.،8rv،.ع!L.صأالارو،002تجبمها،

0(19-، ،39 ،0391 . )Deichgraber،!0791مهديلارن.3.ص،العلوم)حما.النارا،

7.I70ضوأفظر،والكتةاتبرعةالملرضينمحن 0 i I - I 1 0 11- A12ا-ه.

ملاصظاتسب!رمحةعنعارةانبرمةتالمص:792الممدرنفىكارن؟0391،59،5جرابردثى)7(

الرواتون.دلفة،ثلنظمكلريى،تكلررة

32.،65الممدرنفىضوهد،صاوالإبلاعالانصالأنهامحلىعُرنت)8(
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علىبحصلوأن،الننانجهذهالىننرصلخلالهمنالذكط،المعلرماتهن!

ومرثوثاالتعصبمنمتحرراَيكرنوأن،الحسيةالملاحظةطريقعنمعلومانه

التقليدكاناذاتاريخيةموادمنالتائجأفضل(سِتخلاصويمكنونجيراَ.به

هناكف!نما،ظاهرةتف!يرفيالمبادئهذ.جميعفلِتِاذا)9(،عليهمجمعأ

العملبةب!نفىشىماكالبااثابههالظروفهيً!انالملاحظةأخبراَ:ملاذأ

التشابهنسبةزادتفكلما،فئالكبدأالملاحظةهذ.اشخدامويمكنالعلاجية

علىالمرءنتاثجاعتماد"المبدأوهذا.النجاحنب!ةزادت،الظروففي

ويجب.أكيدةضماناتيُعطيولا،اخماليةطبيعتهبدأبالتاليهر،.الثابه

سببمنتنبثقلاالمبدأهذاعلىالمعتمدةالئتيجةأنايضاَنؤكدأن

المجالهذاوفي.متشابهةالحرادثمنيجعلذاتيصببوهوتاهروأكد،

فيالتجريبيالطبيبيهتملا:الدكماتيالباسعنالنجريىالقباسيخنلف

مثابهالآخراليءذاكلانآخر،شيءحصولضيءاذاْسببفيمامألة

وأبهذهعمرمأتحصلىالهت!ابهأ+صل!أنيعرفأنلهبالنهويكفي+.له

إلىللرصرل.طريقةهيالثابهعلىسائجةفيالمرءواعتماد..الطريقةبتلك

هيمعاعرةعباراتونن)19".مصادرْلايجاد"ووسيلة\()ْالحلْ

النانصةْالنجري!بةمعلرماننافيالثغراتلدننفعنعبمبةْاصنرانبجبة

عزلمبدأوهرLdiastolحيح!مىمداالتجرييالطبيتعمل،واخيراَ

)2؟(.العامعنالحاص

،.5679102الابقالمممرنفى)9( 12 A.

036،9691"!ولالظراثبداالحلفيةمحلىللاطلاع5903،الابقالمسرننى)01(

+ا-137.

23.،0391059جرابر!ثى()11
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وسلطة،وعاثة،وقياصطبيعةمناللاتينيالكلاميتكرنْوعليه

وأزياثةدونتتلمهمافقطإليناوت!نقلمتير.كيروالأفعالالأصماءوطبيعة

ويميز.الطبيعةمنعليهحصلناكماالكلامتنظيمهووالقي!اص...،نقصان

عنالفضةئميزالتيالطريقةبنفسالمثقفغيرمنالمثقفالكلامالفياص

ولكنمصطلحانهاطربقعنبس،والفباسالعادةوننصاوى...،الرصاص

لها.الناصمنكنربفبولمدعرمهلانهافمطممولهوهىنفن!لألها،طرسعن

علىبناءفقطمقبرلهبخيعادةولاطبيعةولامنطقتتضمن...لاواللطة

الكلامطبيعةصارشيرسيصفالطريقةوبهذ.)13(،المفرهينْالخطباءرأي

نأويمكن.واللطةوالعادةالقياسوالطبيعةوهي،أربعةمعاليربرصاطة

كتاباتفيمختلفآخرتنطيمفيالصحيحللكلامالاربعةالمعاييرهذ.ترجد

موصعلكلوفهلني)6؟(؟()ْبارويكتحققلقد4()"9(ْاكأ+أداأ4داوليانوص)3كرنيل

المفهرمهذاأصلوانلينهامتيةعلاقةوبنواالمبدألهذاالمتعددةالتفيراتمن

:(6etumه)4!هالتايهَأيرنانيةاثمأهيممعمرتبطهأثعايروهذ.يوناليومعالير.

"4historia, dialektos,analag"')احتمالالأيامهذ.عامبكلاتجرللمنإنه

الاطباءاستخدمهاالتيالاصالبفيمرجرداَال!نظامهذانمرذجيكرنان

باستخدامالملاحظةطريقعنالماديةالحقائقعنالمعلرماتلاشتقاقالتحزيرن

11-الابقالمصرنفى)12( A ، let.

1r+لةكاصاركيوس()13 Art,،لارو.منمقاكانربما7،-630ا

ا!ظرالاثمولوجا،تمث!لهواجاناالقياصئمله.انطقومالةو!طةونيدنطقعنالكللاميخفمن)14(

.Ins،كوت Oratالصحب!ءالكللاملىبانوصكوتلمماعرعلىوللاطلاعيخنبعها(.وماا,1,ا

.9،91لريى:لرنانظر

قفرقى.اخرىوأماكن213-2291،215،،بارربك)15(

.5691/5791لهبغ)16(
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التجريية:بالنظريةتأثرالذيالوح!يدالعلمالنحويكنولم)18(،الحواس

التجرييالنظاممنعديدهعناصرابضأالقانونعلماصتفادففد

للمعالير)9؟(.

تجميعانهعلىللعلمالت!جريبيةالفكرةوجدناإذاللاستغرابداعيولا

الكتبفيمرجردهempeir(a)أنها)علىتكراراَالاكثرالماديةللحقائق

التيللكلماتالعمليةالمعرفةبانهْالنحوضراكسديرنيسيرسيعرف:النحوية

ناهذامنونتخلص2(،)ْالنثرْوكتابالثعراءعندمألوفبكلتكرر

وتمحيحاللغريةاثماكلحلعلىاعتادواالتجريبيبالمبدأالمتاثرينالنحاة

للمعرفةالأربعةالمعاليرطريقعنواللحن،البربريالكلاممعمقارنهالكلام

للاشكالالقياصيةوالمقارنة،الكلامطيعةتتضمنالنحرفيوهي،الصجحة

.12،،2291باروصك()17

4،ء*،ح:Parateresا03ْهكا!الملا!(5ة،+ح5علىللأطلاع263-،5691026فهيغ()18

7691محلىالاطلاعاضطعلم5291 Siebendorn.

(q)ابلغالكابالئالرجوعيمكلنولكنهالصبالأمرهذانالةفيننفىلنا-AdHerenni

649هكامريج،كبلانهـ.وترجمة)تحققا+ل ، Mass)%الفانونانفاذُكرحث514الفحل

ا!ايةالممار!توفي.ونوافق،وماواة،وأصبفه،وعادةوضع،لجمة:انابةالناصرصمكرن

Prهجرو،انظر،ما(حدالىمعدل)نجكللئلأ،ناثاتتتديممبدةوصانلالتاتمذ.نؤلف

Milone،الفصل+(natura,mos, necessitasratio).

.Advاميرتىجكىلارنr-5،2،شاكىديويخيرس2()0 Math760،ا 0 ovحبةاضعحلت

2،،591،يرعدينلانولارنا-.2،ب112صأعلىفيثال،الحينذلكفىار!وبوا!ة

كابةلتيةالمعادهـةالحالةرفم،تجربةانحرثركىد-سيخبرصيمتبر.1،601،2ملحوظات

انظرالشربيمةانعلنةاناثاتعلىللاطلاع.2!ر2291،217باروبكنارنخ+"حغ+،

iالحلوممفلابحهالحوارزميمنلاأنظريتمها،وما22الابقالمصر r ، t y.المقدمة،خلدونابن

.6050 Tr11الر!،صضا.ابن ، 39 120 ، AA.النحوصناتتتمد:لنحوالروعاكأتحريفلارن

،6391)بارك.الصوىبالفاس،الحربلرايوففا،المححيخرمنالحبحالكلامببناتييز!لى

5*52المصرنغى.247 Aولنةللنة(الحوش)الجاتعاعةصجغابنبمزالصاعة،.أهل

.ماص.صتارتهملى-للاطلاع،.وآخرون3562،؟ا)خصاشىللنة(.-الممبيالصرلى)الجاب

96-'-
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والأهمية.الماضيليالكُتابوسلطة،اليوميالعاديوالاستعمال،اللفرية

بمعاليرذلكنقارنعندماتختلفأنيمكنالمعاييرهذهمنلكلالنسبية

الحقلينينالأصاسيةالاخنلافاتضوءفيفقطترقعهيمكنوهذا،الطب

العلمن.

عجيباَيابهاَيُظهر،أدناهصنبينكما،-الأصرلالعربيالنظامإن

يتعلقفيما،الثابههذاننسبأنبالطبعونستطيع،الرنانيةللمعالير

ولكن،آنذاكاليرنافىالنحرمعالعربللنحرينباثراتصالإلى،بالأصول

إذاإلامبهماَ،أمرأيبقىاخرىعلومفيالنظاموجودف!نالحالةتلكفي

منأنويبدو.الاصلاميةالعلرمبقةضمنمرتبةأدنىفيالنحروضعنا

العربي،العالمفيموجردهركما،ال!نظامهذاأصلعننبحثانالأصح

بجاليرسالمتعلقةتلكخاصة،ايرنانيةالط!بيةالاعمالترجماتفي

ايضاكتبالذي،الحقلهذافيالانتاجغنيكانالذيام(،99)توفي

النيبالأسالببالمنعلقةالنظرباتمنمجموعة)وهيمهتهأصالبحرل

بالطباثعلقةالمعلرماتعلىيحصلحتىاستعمالهاالباحثعلىينبفي

تناقثىالتي،جالينرسأعمالأننعلمونحن(.الأخرىالفيزيائيةوالأمرر

العرلي،العالمفيعُرِفتالاقلعلىاوتُرجمت،التجرليالطببالتحديد

كتبمنترجمما)ذكرالمسماهاسحاقبنحنينقائمةطريقعن

حققهالذي،الطبيةالتجاربفيجالنيوسكتابوخاصةجالينرس()؟2(،

.2،156.13الابقالمصمر:اننلى،."صحوىمع

نهاكبللاوجدتات!صيناطيببهااتغاليللب.وبانت3-6،413ذكر،،خبن)21(

تلوواحمةالحبجبهسجافيقدمحثواحد،مبلدعنمكرنوهو،البيةالحبرةمحنكات..

الببلهـالاضبىالبهذ.ترجتولقددفملاصيين(.ال)والفاسللبرةللتضدصالأخرى

مراصةع!ائبغلىكابةاكعأا،صالهذ.!طونج!رج)لع!نلابل!بشبئالىماتزمنالى
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وأن،ترجممااواثلمنكانتالطيةالكتاباتأنالمعروفلمنانهوالتزر)22(

المدرسةمركز،الاصكندريةمنالأطاءْالفلاصفاتبعهْالذيالتقليد

المترجمرنوكانالعباصية)23(.الخلافةخلالالوجودفياصتصر،التجرليية

الطبيبأنالمتضنجالنيرسامرإلىانتهراقدوالفلاسفةعاملكلالأوائل

معروفةالطبيهالكتبهذ.منالكثيروكان)21(فيلسوفاَيكرنأنينب!غيالجيد

فقطليس،المثالصبيلعلىالخينزمنقبل،طويلزمنمنذالحينذلكفي

المنرجمبنأولوكان2(.أبضأْعريةنرجماتفيبل،سربابةنرجماتفي

حكمزمنعاضييزنطيروماننرجل،ْبطريقبنيحيىهوالمعروفين

مونيرسبطلبكناببترجمةتامهأا7751/754/13795/المنصررالخليفة

Tetrabiblosالنجريبةالأعمالهذ.كرنحفبفةإن)26(.أخرىطيةوكنب

لكابضرخاجالوصقدمالكابمذ.وفيراحد.مقالهمنمكلونأيضاالكلتابهذا.الطب

نفىدترجم،جبريل(جلمنالريايخهْالى،ترجمتُه،رروحيوميدجيدوهركتاب.ينودوض

مذا.الَبربةجملفيكابة-ونها.......موصابن(حمدأجلمنجئىالحربْ-الىالك!

ستاكأافظرالكبهذ.علىللاطلاعهأترجمهولمكتبيفيونخه.واحدةمقالةأيخاْالكاب

58585رتمe،0991،13ضايدر . 10'1 11X ، r4 o.الحينوساطاتخليةمحلىوللاطلاع

36،وبروكلمان«1r،يرمرت:انظر،البة 6 ، 1 31 . 2 2 ، ، 1 GAL.

لارن.4491رلتزرحققهالخينبوا!ةالبة(ابخرة)فيجايخوصكت،ولالحريةاتبربهْ)22(

7391)تمكينانظرصجافيوعن.85رتم351،،0111ضايلر،صاين ، )Temkinوكيفر

لارن،جثىترجمهالذيالطبلراصةلىاترغبعنالكابهو)مذا-18اصخامة،،691

8.ضايحر،ضابن 111cا-13(.5100،زكر،وخين.7،رثم3،ة

.0391يروت()23

istosجايخوصكتاب)24( iatros 2،، phil ْosophosَلة+ho(بنعيىترجمهالذيأ،هَا

رقم345،،0691ئايصرصتاكأ،الحينايفا)وترجمة6591،جوتبن،بحمانبحفقه،يحى

انظر،عريةماتتجر-الفليةجاينوصكتاباتعلىللاطلاع.ا(44،5l-1ذكر،،خين.95

حرظةوم!6391،421ووتزر،1-6891،12113،وبدوى34-0691،6.348ضايمر،ضاين

.819-9591،6وأمين،(1)

نجبها.وعا6891،113،!ى52)

2.6313...691.80.ضايلرهصتابن.36،،صا،22-1،1222صل!ل!برو!للمان)26(
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الواثقحكمزمنفيأنهتبرهنالعمليةهذ.فيجداَمعروفةوا،ساليب

فياصاليبميمارسونتجريبيونهناكيزالماكان232()842/227-847/

خلالمنالمعرديقدمهاالتيالملاحظةالىبالإضافةهذا)27(،الحليفةبلاط

العالمأصبح.الأوائلبالمترجمينالاتصالخلالمنوربما،النرجماتهذه

الذيالمتطورالرفيعالاصلوبعلىاطلاععلىالجكرهمراحلهفيالعرمم!

هذاوكانكنابانه.فيجالبرسلهمفدمهكما،النجريعبرنالأطاءاصنعمله

لكلبل،فقطالطبيمارسرنالذينللباحثينليىالاصاسيالعلميالنظام

حاولواللذينوكذلك،الدينيةالمائلفيللباحثينأو،للتحريعالدراسين

مننفسهالنوعهذاواصتعملوا،وشبريهالخليلمثلالعربيةاللغةوصف

عناصرنفسمعمقارنةوتفحصرهاتجريبياَ،طباَهذاكانولذلك،القياس

الم!ت!عملة(للغةالحقيقية)الحالةوالملاحظةوالثعر(القرآن)مثلالحبرة

يصستطعلمسيبريهأنواضحأويبدو.الرنانيالطبفيمألرتلكل

orpusكتابمن6ثعرلههذهعلىالحصول Aristotelicum!تديكنلمالذي

الثقافةفهمواالذيباؤلئكالاتصالطريقعنذلكتم-بلزمنهفيترجم

جليأالا-ممالهذايظهرولا.المترجمينأوائل،الحالةهذهفيوهماليونانية

هذهأن)معوالعريةالونانبةالثفافةمنكلفيالع!ناصرنلكوجودبسبب

بنفسمعهاالتعاملتمقدالعناصرهذهأنبداعيبلذاتها(بحذمهمةحجة

الطريقة.

فيالعرلىالطبفيالتجريب!يةالمعاييروجردعلىقريةبينةولدينا

.!نأسماهـ(،827243/)ترفي،ماسريهيرحناالنصرانيالطبيبكتابات

.6891،091وبدوي،1011،ودنلرب.البارةنفىغت257صلارن316-317.

35.)صلانلارن.7173،،مروج،مموثي)27( ،11V،ملحرظة524ص)كي(8ملحوظة
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يقرلحيثبغداد)28(،فيالحكمةيتفيمستارنائبواول،اسحاقابن

وعضدتهالقياسلهوشهدع!الأطباهاتجمعما(.ْالطية)النرادركتابهفي

لاتجربة)وهيمثلالطيةالمعايرنجدهنا.)92(ْأمامكْفليكنالتجربة

فحسب،القضاياهذهعنماسويةابنيرحنايكتبلمالطي!(.عنهايتفني

جبريلواستاذةهاسويةابنبينالخيفةبلاطفيدارنقاشعنخبرلدينابل

كانالمصادربعضوحب3(،215()083ْ/)ترفي(tBآ!لا)لا؟بيثرعابن

أعلماناحببتُ:ْالخليفةسألهم.النقاضلهذاحاضراَاسحاقابنحنين

ما،والسنةبالقياساوبالح!اذلك،أصلهومأخذالطبمعرفةإدراككمة

جهةمنعندكميدركوطريقةذلكعلمام،العقلباوائليدرك

معلرماتهميستقرنالاطاهأنالحاضرينهزلاهبعضيرى)31(..؟ْ.المع

أسلربهوهذا)32(.والنقلوالاراديوالعَرَضيْالطيعيهياربعةبادئمن

يزودنالانهمهمنصوالتالي.التجربةعلىارتكزواالذيناليرنانِنالاطاء

فيطبينقاشفيالاصولحقلفيالمصطلحاتهذهاصت!عمالحولهببيضة

هـ.3/ميلاديالتاصعالقرنمنالأولالنصفإلىيصلمبكرزمن

التثريععلرمفي/اكثرمعروفوهر،خاصةاهمية4.صتةولممطلح

)33(.والحديث

16،بروكلحانانظر،ماعويةبنيوخاعلىللأط!ع)28( (3 . 266 . 1 GAL،.2691ميَرَست"

71v.0391،2وبرهوت.،.

.(132)فصلا9-.33،،اليةالوالر،ماسربْبن)92(يرخا

6891،410.95يرزأنظر،بخوععانلةعلىللأطلأع)03(

.173-.718،،الذبمروج،المعودكلي)31(

metabasisببارة)عطلاجةعلالة.التلدْيكونأنبمكن)32( tou homo?ou.

..تممطلحتجحكل.925-7291،282،ا،نصاريانظر،الممطلحهذاناريخطىللاطلاع)33(

كلارترلارن.5742،اجالكابصيبوصهمئلاانظر.مالوتفيرئكلولكنالنحر،لىأبضاْ
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امتعمالهعندثتىبطرقبالطبعيتخدمالأصلالطيالنظامهذاكان

ليستمثلاَ،،والكلامالتريعالنحرمعاليران.معرفيحقلكلفي

هذهمجموعاتالعربالباحثرنتارنفقد،القرةنفىلهاوليس،مثابهة

عللذكر+بابتحت،الخصائص،كتابهفيجنيابنواستخلمىابادئ

الى،الكلامبعللكثيرأمرتبطةالنحرعللأن؟)"3(فقهيةأمهيكلاميةالعريية

منقوتهاالفقهمبادئتستقيبي!نما،العقلعلىمنهماكليعتمدالذيدالح

من،النحريةالمعاليرأقا.برهاندون،وتصدقتقبلأنيُمكنحيث،الوحي

معاليريتعملالكلاملان،الكلاميةالمعايرمنرتبةاقلف!،اخرىناجة

منمعاييرأيضاالنحريتعمليي!نما،والالحاحالضرورةحججعلىتعتمد

الزجاجيذكر.ماوهذا3(،()ْ)اختيارتمحتملةحججعلىتعتمدآخرنرع

ال!نحو)36(.معايرعنيخهيتحدثالذيالفصلبدايةفيأيضا

الادلة(المعكتابهفيالانباريابنوصفهافقدالنحريةالحججوأما

وهيوالأدلةالاصولمنانراعثلاثةبينالانباريابنيميز.الاَتيةبالطريقة

بالحديث.المرتطةوالإجماع،الحلواست!صحابوالقياسالنقل

عنإيناوصلتكماالنحريةبالأشكالتقليديبح!كلال!نقلْيتعلقْ

الطبيةالكتاباتتاريخحالةفياعلا.رأيناوكما.الابقةالعلرمطريق

عليهتنطبقانالراويعلىيجبالتقليد:مننرعكليقبللاف!نهاليوناية

.(الحربص)من4"91،،اج،المزهر،اليرمىوايخا.91،171س

4()rاج،اضمانص،نجيابن،A69-ممامرأعيةيظهرالحمائصكابفيالفملهناطول)ن:ا

وترت.ضرحألرجلأ!ىالمحاسر.مذ.لجبحةحولراضحأالمر.بكونأنلىوالرهةاليمالكلام

(.t،-5.)271-6391،275هالفصللهذاجزيخة

.r-1ه!ه،\جهالاقيالمصر،جغابن)35(
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المشعملةالثروطينالثابةسابفاليرعدبنفانادركولفد،مبنةضروط

اليونانيرن)+(،التجرييرنيستعملهاالتيوتلكبالحديثالمهتميناوساطفي

المهتمينبممارساتواسعبشكلتأثرتقدالنحويةالممارصاتأنويبدو

والثقةالفائدهتصفالتيالمصطلحاتتلكاستعيرتالحقيقةوفي،بالحديث

38(.)المعرفيالحقلهذاذلكمنواسعلكلالحديثفي

لصحةاجباريأشرحاويعتبراستعمالأالمعاليرأكثرمنالاجماعيُعتبر

الاجماعويستعمل)93(،الدينيبالاجماعمرتبطايكونبهذاو،اللفريةالعبارة

المحدد،بالمعنىبلا(العمرم)ْعلىليس،المناتثاتانراعجميعفيأيضاَ

مفهومتحديدالىالدينعلماءيميلكماتماماأيفأ،مينةمجموعةوللاجماع

علىالاقلعلىأو،الدينعلماءمنواحدةمجمرعةإجماععلىالاجماع

)41(،الدينحرلضيءلتقديميهتمشخ!سعلىويى،محترفيندينعلماء

الكرفيينإجماعأو)48(النحاةاجماعمثلا،،النحرمنالاتفيونجد

الاجماعلنالعلاقةبعضبيرعدينوفانضاشتواكث!والضرين)3"(،

الم!نطقفيالإجراءاتوبعضالعربيوالقانرنالعربيالدينعلمفي

2-3.،،6الإيضاحالزجاجي)36(

.216،،5491،يرعدكنلان)+(

06.،7191،الامراش)38(

تجبها(.وما282ص)خاصة7291،الأنصاري)93(

.52،10،72،0،77.11،781الإيضاح،الزجاجيثلاانظر(1)0

.82-0591،79ضاضتيتنا.طو1884،32زبهر،جرلد(،)1

(2I)انحاة(.)اخحاع056215الحاة()اجم!اع41،2،الإيضاحهالزجاجيئلاانظر

ابن.ا-3؟2،؟9؟وابمرسن(الكوين)اجصاعا-5؟،.1t،الإلضاح،الزجاجيمثلاانظر)43(

أيضالارن.لاثصةْالاجساعَ.وبارةاضاتعاعرالونينU)44،90،7،2،لمع،الأنجاري

ونفى.-525326،117،اطمائص،بخيابن،)بصر.،.،302،الأنماتهالأنجاريابن
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.(4،ني)ناليرا

ابنيعرقهالذي،القياصهرللجدلإثارةوا،كثرالثانيوالمعيار

أنهوعلى)5"(،الاصلْمعنىعلىتياساالثانيمعنىلفسيرأنهعلىالانباري

مطابقاالثانيجعلضيءبواسطةالأصلمعالثانيمقارنةأيضاْ

)6"(.للاصلْ

ويمكن،الإصلاميةالثقافةتاريخعرقفيةمنهجعلبالقياسالسماحإن

القياصمناباحثمرقفبينملحرظأارتاطاَهناكإنيقرلانللمرء

والعلم.ايونانيالمنطقمنومرتفه

هذهيُحدثأنالمنطقعلىمُعتمدلمياريمكنكيففهميمكتاوحتى

وخاصةالاصلاميالعلمتاريخدراصةمنبدلا،الرأيفيالبهيرةالتغيرات

علىالمنلربرنفيهكانبرضعمبكروقتفيجوبهتالتي،العقيدةعلم

المعرفة.وتط!قالجدلفيكيرةخبزولهموالث!قافةمررالعلمعالةدرجة

وأمموالفرصالعربمنللاصلامالجددالمعتنقرنكان،اخرىناحيةومن

وبحججللحياةعمليةبقراعديُرودوهمأنالديينقادتهمضلىيلحرناخرى

علماءاجبرالرضعوهذا،الأخرىالدينيةالمجتمعاتتُهممنل!تحميهم

لهميسمحلمعندماولك!نه،المحددهالقرآنقواعدعددتوصغعلىالعقيدة

(.كعبةالإجماعاضحمالعن)فملشبهاوماIAA،اج،المصر

5491،52،891سابناْ،أر!واضحملهااني،التعكلهذ.الإخصايةالغيةيرعدكأثاننر1()،

الابقالمصرانظر،الرواليبالإتناق،وعلافيالدينفيالإجصاعملىللاطلاع3(.)934،ملحوظة

الأصلاسالرمحيالحلمفيايوناشللمظقكائرالإتناقمحلىللاطلاع3620.3ملحوظة502،

.Ar،0011،ضاضتانظرابكر،

.5-12،6د،،ا،نجاركيابن1()،

.6-42،7الابقالمصر)46(
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عليهمكان،صلاحياتهمعلىامحتمادأالتنيماتهذهلابتكارالدينىضيرهم

وصلتهمكماالنبي!ممارصاتانوبما.للعلممرثرتهمصاثرعنيبحثراان

العلماء،جمهورعليهاتفقماولإحتى،كايخةتكنلم،الابقةلالاجاعن

القاس.طريقعن.الاستنتاجوهرآخر،اصلوبأي!تعملراأنعليهمكان

بنفسيس!تطيحلاالمبكرالزمنهذافيالإصلامأنحقيمْةواجهراولكنهم

المرروثةالبيْةالعللووجودللهالكليةالقدرةبينيجمعأنالرقت

المنطقوفيارسطر،استعملهالذيالقياسمنالنرعذلكفي،والاساسية

فيقياسمننوعوهو،القاسمنآخرنوعظهروهكذا.عمرماَ،ايرنائي

ليستالاصبابأنحيثآخر،علىماديحادثمنالقاسالمبكر.:صررته

مُدانضيءهرالعرضيالثيءعداماشيءكلأنوحيثحقبقه)47(،أصبابأ

صثابهةصابقةعارهبواصطةعليهاالرهنهيمكنعبارهوكل.صارمبثكل

يحصلبحكمتهالذي،تعالىاللهمناليةعلىالنهايةفينحملحتىلها،

ذلك.أرادإذاهذاعكسيعملقدأنهركم،اعيادينمرذجحسبضيءكل

الفلسفيةالكتاباتترجماتتدفقبعدالمنطقيالاصتنناجاستعملولقد

إلىيُنسبماكالباَالضارةالأجنبيةْالمبادئهذهإدخالإن.اليرنايخة

التقيديةللعقيدةادخلتابادئهذ.أنذكرلنما،المعتزلةوفرقةالفلاسفة

استاذهـ(،ام/850478عام)ترفيالحرمنإمامالجُهبيبراصطة

)"،(.الغزالي

وياسالثبِياسوهما،للقاصمختلفاناصاسياننرعانوهناك

وشتمد،الانجاريابنقدمهالذيالتعريفتحتالأولالنرعيندرجلا.العلة

معمقارنة،الأصبابمنالرعهذانصب.سبكللمةْتتعلالقليدىالمقدةعلملى)17(

.الفلاتيتدمهاالغْ)علالْ

673-،1د!ولطأنبرركلما(،8) 6 71 ، 3 1 . tAA- IA1.
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النرعهذاانأبضاَنفرلأنوبمكن.والاصلالنابعالي.ينالنثابهعلى

بمظهرمت!ثابهانلأنهماشيئينمقارنهيتضمنتجرل!يمبدأهرالقياسمن

الاصلاميالعالمقبلهكماالقياسمنالاصيلالنرعهرهذا.أكثرأوواحد

وع!.الكلاسيكيالارسطيبالمنطقلهعلاقةلامنطق-وهومبهرزمنفي

تئ!ابه)رساهمننوعانه.تعالىللهالكليةالقدرةمعيتعارضلامنطقفهر

علىمعتمدين،الثانرياليءعننتيجةاستخلاصمنويُمكننا،شيئينبين

قوانينخلقاللهأننعتقدلانناالنتجةهذ.ونخلص.الاصيلاليءحالة

ولا.مننظمبكلالذراتينبحدثنفهالانحادأنبرضبهأو،الببعة

خارجها.محركبدونآخرضاتثبيجعلهاالأضياءهذ.ضمنضيءيرجد

هرالذيتعالىللهالكيةالقدرةعلىلهدوظواهرهاالطبيعةفانوعب

نجدهالذيالحريةمذهبعنبمجملهاتختلفالفلسفةهذ.ضيء.كلسبب

)الكرنالذريديمركريترصبمذهبالصلةوثيقوهر،اليونانيةالفلفةفي

الطبيحيف.!لظواحرلمعرخةاصاصيسببيوجدل!6مدما``{ذرأتلأمنمزثص

نظروجهةهيهناوصفنا.وما،اعتياديةصفةلهالظواهرلنوالارتباط

علماءبعضإن.الستأهلعقيدةنظروجهةبالتاليوهيالاشاعر.،

يرىمثلإَ،حزمفابن،فقطالتثابهعلىالمعتمدبالقاسحتىيقبللاالعقدة

اللهبهـ.،يسمحولممباحهكيرنتيجةهيثيئينبينيابهايجادأن

(.).ْتعالى

ويختوخاصة،الةالححليةىالإفانيللحاملانوباللورايخالأقابطانفمهذا)91(

يكرنأنتجمحلاللهانلحقيثةثاك!نعملها،يظغاليالرجلأمحصالمناجة)وهي.ْامب

عاملوجردا،ضحرىككر.6691لرانكأفظر،المالةمذ.ملىوللاطلاع.الأضاصرةمدجبا(

.99-791،5201أنَوانىانظرهذاهعنانانجةالنرثالنلنةعلىوللاطلاع.اليحةفىاله

.ا-5691،65391ارنول!زلارن5()0
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بدايةبعدباستعمالهبُداالذي،العلةمنطقهوالمنفقمنالثانيوالنوع

التيللموادالحادثةالنشاطاتباستقلاليةاعتقدواالذين،المعتزلةياطات

ناالمعتزلةهـى.الطيعةفيالسببيةبمداأيضأواعتقدوا،تعالىاللهخلقها

علهفيمتثابهينئيئينأنملاحظةويتضمنموجود،السببيالقياس

النوعهذا.الأصيلللشيءمثابهأالثانويالثيءتجعل()!ْداخلية)ومعش(

.a(النة)2أهلعلماءاتقادمحطدائماكانالقياسمن

ماالىوآخرونضاشتيشرإذ.جدلمرضعالقياسأصليزاللا

واجراهاتالفباسببنالنحابهإلىوخاصة،الهببنيالعالمفيذلكبثبه

فيالبلاغيةالمدارسننسىالاويجب(،الروماية)3ْالقانريةالنظريةفيمعي!نه

كانتالتيالبيزنطيهالإمبراطوريةولاحقأ،الىهـومانيةالامبراطرريةاركانجمع

النظريةالمبادئببنالت!ساوىبف!رانيمكن.وهذاالفانونيةالمرادهذهنُذرص

استعملهاالتيوتلك،العريةالتثريعةالمخضوطاتفيالمستعملةالاولى

اصطلاحيتكافزهناكويرجد.ابغيةالمدارسفيالرومانيرنالمحامرن

فيالمشخدموالمبدأالقياصبينالتكافؤوهر،السياقهذافييذكرانيمكن

ا،101نالر،وأبفا(61)ملحوظة،الماصرةالرحدةلارن،.منىْو.اعلةعلىللاطلاع51()

فايمكن.0791،7191،ضفغبرنانظر،الباسمنالإءبةالحبدمحلما.موفملىللاطلاع)52(

يرهـضهصْ.وهذامرنجة(مراضباهإلىتبر)تبجة.الحلةبسببنْانبرييننم!زإلىنرجعأن

لىمتمحلانانومحينهذ!كلا.منبرلضيهومذامرنجة(أضاهإلىثير)تجت.الهوباس.

Onعمrienceجابوصلكابالحريةاترجمة Medical Ex.،يتبمها،وما4491،58ولزر

79-99.،9691ضروانظر:ا،جابتفيرديموصايخينظريةالىانوصنهذينررجع

53)eدورلهلىموبه*.منمنالبنإتجىالذى،9901-.،0،91ضاضت-Re3لأe lكrهأله*

265-266 520 viewونيri6 - rio ، 18 Tulane Law Reviewا،ولالنعللارن

.(A)ملحوت
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ضربحرليا)وشنيحِقيشْوالمسمىْالمبدأهذا.العبريةالتوراتةالضروح

وضعالمبدأهذاويتضمن،التوراهتعاليماستقراءفييستعمل(باَخر()4ْضى

استخلاصثم،جنبإلىجنباَمعينةخصائصفيمثتركينتوراتيينتنطيين

زمنفيالقياساستعمالحقيقةحِقشإجراءويُذكر(،هذا)َمننتيجة

ببعيدلي!بالتثيدهوالاجراءينبيناصطلاحيةعلاقةوجردوأن،الافعي

كث!يرأ.المنال

وجدانهلنفترض.الثابههذالمثلالزميةالمألةحرلالسؤالويبقي

القياصية،والقواعدللمعاليرأقلأوأكثربدرجةمتقنظاميهشبرزمنفي

جهة،من،الثريعيةوالنظرياتالبلايخةالمدارصبينخياراَأمامناف!ن

الاصوللنظاممحتملةكمصادر،اخرىناجةمن،الطبيةالأعمالوترجمات

بالتقليدمعرفةعلىمبكرزمنفياصبحواالعربانصحيح.العربي

ضمنكانتالطبيةالكتاباتأنايضانعرفلك!ننا،البلاغيةللمدارسالت!عليمي

فيخاصة،الرنافىبالعلمالاتصالاواثلوأن،الكتاباتمنترجممااوائل

ضهادةلديناف!نهذا،منوأكثر.المجالهذافيبالتحديدكان،الاصك!ندرية

الاتلعلىالأطاءأنتبرهنجثصالفأ،ذكرنا.الذي،ماصريةابنيرحنا

ناحيةومن.الماديةالحقائقعلىللح!مالمعايرنظامبوجردمعرفةعلىكانرا

طريقعنالبدايةفينححرتقدالنحريةوالمعايرالنحردراسةفان،أخرى

يادئهاأخذتقدوالعلومالتوكلاف!ن،حالايةوعلى.البلاغيةالمدارص

.دراصةعنلدبث!عندبفالالكلأنمونفس،النجرببيالنظاممنالمنهجبة

5لةleinْايوناشالعنلءالبريالمدطلحمارفويوثلارن)54( Sumbورسةانظز!Journal of

320 ، 9110 the Royal Asiatic Society،5591،99ضاضتاتص.

.4Ivtزتلبنأنظر..جمتقكلمةملىللاطلاع)55(
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اصاسهكانالبلايخةالمدارسخلالمنالمعاييرانتقالحتىانهلدرجة،التثريع

المعارتمنالعديدتفاعلنتيجةالعربيالنظامكانوربما.الطبفيمرجرداَ

عددوتفيروتحليلها،،معلوماتجمعالىالحاجهْفيجميعهاتشركالتي

تماماَ،محددةبادئحسبالحقانقهذ.ترتبويمكن.الحقائقمنضخم

التي،البريةالتررايةالتفاسيربماعدةربما،الكلاشكيالتراثمناصتُعيرت

العلمبدايةقبلممتعملاَ،الاقلعلىبعضهاأوالجادئهذهكانتبها

التجريبية،المدرسةأصلربالنظامهذااساسفييرجدولكن.الاصلامي

عنوربما،الطب!يةالاعمالترجمةطريقعن،الثرقفيمعروفااصبحالذي

مثلاَ.،الاسك!ندريةننحصلكماالجاشرالاتصالطريق

يتطيعماالنحريالعلماصتعار،الزمانمرعلىانهالقرلعنوغني

استعملهاالتيالاصاليب)مثلاخرىمعارتمنعناصرمناصت!عماله

علرموكانت(.المرثوقةويخرالمرثرقةالمعلرماتبينللتمييزالنقليديرن

الأولىالقرونفياليرميةالحياةفيجدآمهمةوالتريعوالتفصيرالحديث

العلومفيكبيربكلتزثرانال!هلمنكانانهلدرجة،الاصلايةللثقافة

نفبسيحملأنالنحريالناقلْعلىْانكفصابقأرأيناولقد(.)6ْالأخرى

آخرومثال)صلى(.الرصولجاةعنالحديثلراويبذلكمابهاَالثروط

الخرفيوالقوةنفهاالقيمةأعطىقدمختلفةمصادربينالاتفاقانهر

(.)7ْوالعقيدةالثريعفيوكذلك

ابنذكرهاالتيالثلاثةالجادئآخرعلىالأخرىالعلرمتأثيري!نطقوربما

سنتجثأنللمرءيمكز،المبدأهذاحسبإذ،الحلْاصئصحابوهرْالأنجاري

.97-39هلأ749وبارككارتر()نظرب61ْ()ملحوظة،ا،ولالنمللارن.5691،كربف)56(

62-66951.68،دبىجهالذيالتاشوكذلكأعلا.،()1و)93(ملحرنكلارن)57(
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منالنرعهذا.معينليءأساصيةمراصفاتطريقعنثانريةمواصفات

الفانونآثاركأحدأعنبار.بجب(،شاثت)"ْرأيحسب،الفباصيالاسننناج

الجدأارتباطافتراضأيضاَيمكن،أخرىناحيةومن.والرومانياليرناني

فيأكيد؟يخرالمعلوماتأن.رغم(،العامعنالخاص)عزلdiastoleالتجريي

الحالة.هذ.

هرمماأكثرمعروفالثريممجالفي(الحل)اشصحاباصتعمالإن

كتابهفيفصلأخصصالانباريابنأنركمالنحو،مجالفيالحالعب

يتعملالتثريعوفي.a(النحر)9فيبهاالمصمرحالبراهينأنواعحرلللحديث

حالةفيأوظنوجردحالةفيالحرعيالانتراضعلىللدلالةالمصطلحهذا

جرلديقرلقائمأ،يزالولامعروفالاخيروالرضع،ماديبرهانكياب

عملفياصلهالهاالقانرنيةالمناقاتننالحجةهذهاستعمالإنزا-مر

جولدويعطي6(.الافعية)ْالمدرصةفياوهـ(0/82502)توفيالافعي

حسبيؤكد.لمموتهولكئمفقودرجل:حالةهذاعلىجيدأمثالازا-!ر

فلاوعليهحياَ،رزالماالرجلهذاانيفترضالحلاصتصحابمصطلح

آخر،ضخصمنيرثأنالرجلهذايشطغبينمايرثر.،أنلأقاربهيجرز

فانالخفيةالمدرصةمذهبوفي.لإرثهالاحتفاظالدولةتتولىالحالةتلكوفي

استصحابلإن،الثانيةالحالةفيولي!الاولىالحالةفي،مقبولةالفترىهذه

ناالقرلعنوغنياثاته)61(،علىوليىفقطالحقإنكارعلىينطبقالحل

0591001،ضاضا)58(

نجبها.وما865"لمع،الأنجارى،ابن)95،

.0011،0126ضاضالارن.1887زايصجرلد)06(

ممقولالرومايخةأالفانويةبالممارصكإرتجاطفاكهل.235-236ص،1887زابهرجولدانظر)؟6،

عوقاطمةمةكتحىجأالمفقوروالرجلاعتارمحلىالروما!الفافرننجص)0691(:،زيخكي

.(ا-02124المممر)ننىطوللانوشنناشمحطكانتلجابهلىانورتملىولمرنة،مرنه
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اسلوبهو،حزمابنمثل،الظاهريةالمدرصةلاتباعبالنسبةالحلاصتصحاب

جزءوهرعاليهمكانهلهالاصلوبهذاحزمابنرأيفحسب،فيهمرغوب

هذافيبالغببرنفلفلاشىء،علىالناسأجمع)ذا:المجنمعاجماعمن

نصاَإتايكرنالدليلهذا.التغييرهذايجيزديلعلىنحصلحتىالرضع

)62".وسلمعليهاللهصلىاللهلرصولحديثاَاوالكريمالقرآنمن

كلمةفكلوالاذ)63(،بالقياسالنحو،فيالنقاشمنالنرعهذايرتبط

القواعدلهذهتغيرافتراضب!مكانناكانوربما،الخاصةقراعدهالهافئةوكل

تكرنعلةإلىالإثارةبمقدورناكانحيث(الكلماتمنمجمرعة)باصتثناء

)الأصل()"6(،بالقاعدهالإلنزامفبجبالحالاتجميعفياماالتغببر،هذاوراه

اصتصحابحجةنستعملعندما،ايجالىبشكلنفهاليءيقالأنويمكن

ينةذاتهالحلاصتصحابيكرنحيث،أخرىلبينةبحاجةلسنافانناالحل

واصحابحيفةالىاصحاببينالنقاشفيلمذكرةالرجرعويمكن6(،)ْكافية

وئغد.مالثخصالحقائباتحالةفياستصحاباستعمالحرلالافعي

للنقاشاصتمراراَالدليلْبعدمالاستدلالمسألةْحولهالانباريابنجراب

تكرنانيمكنولاماحدالىضعيفةالحجةهذ.:الحلاصتصحابحول

شبها.وما095،هج,r1.385-3،ج،الإحكلام،حزمابن)62(

913،1،اجالمزمر،،اليوطيعدظهركماالراجابنئلاْلارن)63( 5 - rاليوطي،وكذلك

الرعةوالظريةالتاشمذاينالملاثة:72r-73،هالإيضاح،والزجاجي.2-25،،الإنراح

نأ)وهوالمبدابهظكحلقيماالظامراملنظريةعلىللاطلاع56910156ارنلدز،لارن.للا،صاه

ترفر)ذاإلا،عاموثكلحريخاْكلخذأنيبب(J-)لالرصحديثاوالكلر3القرآنمنحكمكل

،،االإ!ضاحلارن.الحتلا!ابدأبهناماحدإرمنرماَكانالزجاجيأنويظهرذلك(،بحكلىنص

7-،80.77ا-6520 ، 113 . -!1.r

5،اVTهالإفصاف،الأنجارىابنعئلاافظر)64( 303، 0 12 ، 261 0 TL- Tr.1391،9هـصللارن.

.9ملحونك16

.991،1الإنحاتالأنجاريابن)65(
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إنكارحالةفيحالاتهااحسنفيفعالةغيرفهي،الاثباتحالةفيحاسمة

.)66(الحق

معالحجةلهذهالكيرالتثابهإلىنيرأنافتراضيشكلوعلىنرغبُ

اوdiastoleمصطلحعُرْف:الت!جريبيالطبفيالمستعملةالمعرفةمعاليراحد

diorismos4جالينرصلكتاباللاتينيةالترجمةفيcكأSubfiguratio Emp

(diastoleشيء"يكرن:الآتيةبالطريقة distinctio)والعامالخاصبينميزاذا

إذا(distinctio=determinatio)اليء)67(ويكرنفقطْظاهرهمعرفةبوجود

هذافيخاصاَث،عامهمجمرعةضمنتُميزالتيالخاصيةبأنهوُمف

الاطباءاستعملهاالتيرفةافى.،دير:جمغانْنظريت!ناضرءوفي)68(الأنْ

يكونأنهنانخترض،ولاالعربيةالاصرلْأساسْفيموجودهالتجريبيرن

الصدفة.قبيلمنهرالحالةهذهفيالثابه

قياسية()علَلالفياس)96(يقدم،النحريةللمعاليرالزجاجينظامفي

)علَلالت!علَيميةالمعاييرخلالهمنتعلمناهاالتياللغريةللحق!اثتىتفصيىاَ

يكَونإنْاداةْبعداننعلم،قائمزيداَإنعبارهْنسمععندما(.تعليمية

علىالقاعدةهذهنطبقف!نناالقياسوباستعمالمرفوعاَ.والخبرمنصرباَالاسم

الت!ثابهإلىبالرجرعالقاعدةالقياشةْالعلل+تفحر.النرعنفىمنتعاير

تحصبهجانبايفيهذاببدصألناهـاذا.المتعديةوالافعالإنْالاداةْلين

ما4الحتقةديهر،1ه!،الابقالمصردي)انناضىنبهاوما8701،،لمع،الأنجاريابن)66(

حاجةتلا،لاعدةأوأعيلضكللدنجانجوفرحثما:ا-991،2،الإنماتفيالموجودةللنكلة

الزجاجياضحملهاالغالحبةننىموالأنجاريابنذكر.الذياثال.إضاليديلعنلبحثلتحب

7-3الأيخاحأنظر،فقطألامثلالةللكلامأنلإئات tr،2؟-912،13الإناخأكألارن.

.ا8-.0391،950جرابردنجىكدظهركماجالبرس)67(

.A،62الابقالمصدر)68(

.1ا-2017،،791باركلارن.67-96،الإتراحالبرطياتص640-65الاماح،الزجاجي)96(
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الىبحاجةنكون،المتعديةبالافعاللهامقارنتناسب!بوعن،الافعالْأنْ

.ونظريةْجدليهعلةتسمىْعِقة

اليونانيةالكلمةلمعنىحرفيةترجمةنظريْمصطلحْأنيظهر

عملي+مصطلحْوهرمعناهايُتممْالذيالمصطلحمثلتماماةمماولحدةح"؟،3

دي!نسيرصعنالكتابضرحفينجدماوغالبأpraktikosباليرنانيةويقابله

الة!هء،لأ3مصطلحليرالياقهذاوفي.العلومتقيمعننقاشاثراكى

فقطضيءمنالتحققبهدفنظريطريقعنالاشياءيفححرعلمإلىح+"ء!(

بنيحيىبراصطةالمصطلحهذااستعملالطريقةبهذ..v(نظريا)ْوتفخصه

Placitaلكتابترجمتهفيلوقاابنوقطىمثلأعدي)؟7(،

(72Philosophorum).مننرعالىالحاليالياقفينظريْعبارةْودثر

العمليالاصتعمالبمعنىوليى،الأمرجرهرفهمإلىتهدفالتيالأصئلة

تتكلمكيفتعلمُكالتي،تعليميةْعللعلىْالعمليالجانبويقتصرلها.

وأص!اما.القواعدهذهجرهرتفسيرالىالتطرفدون،نحريةقواعدحسب

العلهْ+عقَةجنيابنويعتبرالعلةْ.علةأحياناالنظريةْ"العلة!تسمى

هناكإنالسراجابنويقرل)73(،اللغويةللحفاثقتفسيراَبل،حقيقييخرسبباَ

كيفتخبرناالتياللغريةالقراعدوهيتعليميةْعلل،ْالعللمننوعين

الفاعليقعلماذامثلاللنوية،القواعدهذهتفسرالتيالعِلَلْوعلة،ْنتكلم

نتكلماناردناإذاهذافيالصببلمعرفةبحاجةلناولك!نادائما،مرفرعاَ

2.61..11013.7..701.92.122،23.112،32.111،23ضرحانظر)07( .D،T
920،8922.

Onكتابهآهفيمدىبنييى)71( the four scientific questions regarding the art

T-ة11،5691انقرةجامحةيركر،.مغفبناح!5 AV.42عى،1691رمر،اتاص،ا.

2(82 Placita philosophorum (V.8-ا

.ا-22123،،791باركلارن.-ا-،517اج،الحداض،جيابن)كا(
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!بمالةولعاملبمثلالنظامهذافيه.النعلبمأنوبظهرصبمه)"7"،عرية

عندالتاسعالفصلفيسننالثهاالتيحمة،العاملالعلةعقةيمثل)الفباس(

7(.)ْالكلامباصلالم!تعلقةالنظَرياتعنالحديث

بهااخبرناالتيالقصةأيضانذكرأنيجبالنقاشهذاسياقوفي

النحر،لمعاليراستعمالهحرل،الخيلاحدهمسأل.الخليلعنالزجاجي

كلامها،مراقعوعرنتوطاعها،صجيتهاعلىنطقتالعربان+:فأجاب

;4أعنديبماأنالىاعتللتُعنها،ذلكيُنقللموان،عِلَلهعقرلهافيوتام

لهعلةهناكتكندان:التمتالذيفهوأصبتأكنف!ن.منهعللتهلماعلة

المرهيسمعهماهرالنحريةالحجةأصاسف!ن،أخرىوبعبارات)76(.فمثليْ

يستعملرنجعلهمالذيللعببتخمينمحضهرلهذاوتفحيرنا.العرلىمن

عللعنْالكتمنبمجموعةمعرقناوركم،الكلاممنالكلذاكاوهذا

الزجاجيأنالا)97(،كيانوابنوقطرب)78(،،(vv)المازنيْك!تبهاالنحرْ

"(.المرضوع)ْهذاحولكتابأكبمناولأنهيزعم

!لالاكراضقارن.154،،791باركتارن.58عى،إتراح،اليرطيكديظهركماالراجابن()74

تكلمعن.فأما:17-69،91الإضاح،الزجماجي.امحلاه)6(،ملحوظةانحو،اضحماللىالك

اتبأولر.بالمرابالمالوتالمهرراتمارتليذلكلانما،!ليفهم)عراببيربالمرص!ةالمامةمن

.ذلكْيمكهلم،بالإعرابلىيخرمنبير.،متىمحىعنالإيضاحإلىأحدهم

.2()9ملحرظةهأدناهانصةالرحدةلارن)75(

.2-ا11X"لإيفاحا،الزجاجي7(6)

.46صهنهاية5ا!أ6بية6اليرطي)77(

1.1330ج؟بيةهاليرطي)78( ، T53.عىالفهرت

591،0اجهبية،اليرطي)97( Aالمتارموانتحت0،5،الإيفاح،الكابهذاالزجاجياقى...

.017صل!ل!ه.،1.ر3أوبروكلمان.)2(ملحونك1862،9،02للرجللارن

96-71.،7961باركثارن.-1316!رر38،،الإ!ضاح،الزجاجي)08(
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الحامصالفصل

للمدرصننالزمنبةالفنرة

...البصريهداو!ص!حصبنأحصد!+احمغ
)1(+

كتابقدمهالتفح!يرالذيحسبالعرليالنحرتاريخعلىصيطر

البصرةمدرصةبينالاختلات)3"،فلوجلات!بعهالذي)2(،الفهرست

أيضاَتسمىالتيبغداد،مدرصةفيمعاَاندمجتااللتينالكرنهومدرصة

ابنل!،بمقدمتهفيويلتام.الممتزجهالمدرصةأوالانتقائيةالمدرسة

والكوفببنالبمرينالنحوينينا.بخلافصائلصفيالإنصاف،الأنجاري

حيثالمدرصتينهاتينلتاريخ)المبط(التف!يربنقدحديثاَ،"4(فليشوكذلك

ويمكن.اتمأخرونالنحاهابتكرهمص!طنعترصثعالمدرصتينيينالاختلافاعتبر

النحوعلماءمنمختلفتينرجح!مجمرعتينرغم:يلتىنقلثه!كطتلضيص

انهمإلاللنحر،الكئ!يرةوالتفاصيلالنحرحرلمتباينةاراءلهمكانربماالذين

عمله،لهمممكناَيكنلموهذا.+للمدرصتينْممثلينانف!هميعذوالم

لمنامةالفرصهلديهميكنولم،اعياديبثكلبعضمعيلتقوالملانهم

عندالحالهوكما،المدينةنفىفيصكنراعندماوحتى،بعضمعارائهم

وكل.هـ(4/09192)ترفيبوثعلىهـ(898285/)ترفيالمبرد

.01-911،9،الحلما.لىب،الزجاجمي(1)

77-84.:المذبنخلطص.vv-1،الكويون935-،6ابصركلنللرجملغتينهلهرت)2(

البصرةْصدرتنحوائلاثيْاتفبمحبالحىاللغةملمتاريخنالحةقتفلوجل)3(

.183()ص.الممزجةالممرسة.نعررا(اV)عى.الكوكمدرتونحر.3()عى

،بروكلصانأبضأهتارنشحها.وما+تحها،وما6191،11ديق48-951568'11وير)4(

.ا-57158
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علىاختلافاتهماظهرواأنهمبمعنى،الاختلافيةْالمسائلالمبردْبعدالنحاة

التيبغدادمدرصةتكنولم.البتةمرجرداَيكنلمصابقاَوضعاَتمثلأنها

استعدنااذا،الذينالنحويينمنمزيجأالا،النظامنلكلاإنصهاراَكانت

يُعذوهكذاوالكرفةَالبصرةمدرستيالأوافيها،وتأملناالماضيةالاحداث

فيوجدتحيث،والكوفهالصرةفيالحديثةالمدارسمؤسسيالبنداديون

المدارصهذهتقاليدواثبتت.للنةالحديثةالتقيديةالقراعدفقطالمدارسهذه

لاعطاءاجياللزمهااقراعديةالتقاليدجميعومثل،الزمنبفعلوجودها

خصمأمنهاليجعلواالكوفهمدرصةالب!نداديرنألألقد(.)ْالثمارْأوالنتائج

تنسب،كانتالتي،النحريةاثل!ل!الحلرلإن.البصريينلاسلافهمكفزأ

منبمعظمهامقةكانت،الكرفيينالىالاختلاتادبفينموذجيبثكل

فياراءهُثعلبالتقليديالنحرقياصعملجثهـ(،822/702)توفيالفراء

تركزحيثبنداد،فيالمبردالضخص!يخصمهعنالتلاميذلابعادصراعه

تنثأ6نالمتناتضةالجمللتراكبيمكنلا.ْالفترةتلكمنذهناكالنحو

)6(.ايضاْالكساثينظامحسبالاْغلبوعلىالفراء،نظامعلىبُيتلانها

هناسنحاولولكنلاحقاَ.بغداد)7(مدرصةعنصنتحدث

لممحونلأنيميلالذي،العربيللتقليدالقاسيادالانتفهذاتعديل

النحاهمجالسْمنْالعديدبماعدةإحياوْهويمكنتخطسطيأ،

جنيوابن،والزجابري،ثعلبمثل،كتاباتفيالمذكورة

الحديثعن.د-هـ،تصطتالتيهـ(،20/01293)توفي

61914.15،)5(فيق

كي.1391،،ويل)6(

أدفا..الاسةالرحدةلارن)7(
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.المدارسلهذهينتمرنالذينللنحاةالرمي

التيالمطررهالمصطلحاتتكرنانالمرجحغيرمنانه،بدايةويظهر

يمكنوالذيالفرآء.مثلواحد،نحويعملمنالكرفةمدرصةاستعملتها

انفسهمالكرفيينكتاباتفيمرجردةكانتالمصطلحاتهذهأناصتخلاصه

اشعملراالنحاةانتينالتي،ثعلبومجالىللفراه،القرآنمعانيامثالمن

،متأخرةأددةنماذجفياصتعملرهاكما،متسقلكلالكرفيهالمصطلحات

،(A)كوفيهروكذاكذاممطلحانهيصريحهعبارةفيهانجدماغالبأحيث

تماماَ،كرنيهالمصطلحاتكرنحقيقةفيشكوكلابانهيتضح،عليهوبناة

الكوفببن،عنالأجوبةهذهنذكرهـانما:ْذلكللزجاجيالالبةالبارهويزكد

المتأخرين،منمذهبهمينص!منعنهمبهيُحتجمماسمعناماح!بعلى

والمعنى،الفاظهمبنيرذلكعنالعبارةانْإلا،كتبهمفيماحبوعلى

عل!ينامثقةذلكنقلفيلكانبأعانفاالفاظهمحكايةتكلفنالولأنناواحد.

فيينظرلممنيفهمهالاالمَاكلهمأكرلعلبل،الفايدةفيزيادةغيرمن

تقليدوجردفعلأيُئبتلأنه،مرصعبثكلالجزءهذااقشنالقد)9(.كبمْ

المدرصةيرجدوالمالمتأخرينالنحاةأنافترضناإذاإلا،الكوفيالتقيدمثل

بالإضافةأيفأ.لهامصاحبةخاعةمصطلحاتأوجدوابل،فحسبالكوفية

الفارالصمثلرجلأبأنالتصديقالصعربةمنف!نلهذا،

،عمرهمنوالثلانينالنالةفيكانالذيهـ(،59/933هـ-.925)872/

متأخر،ابتداععنيتكلمأنعليهكانهـ(،)4090192ثعلبترفيعندما

المضارعهصيغةوجردمسألةحولالمعروفةْبالماجلهأسما.ْماذكرعندما

(A)دبل،v 2 ، 191 r،المزوميهأنالارن.المصطلحاتهنهبمضلاتمحلىللاطلاع.(1)طحوت

شبها.وصا58910303

1"لإيخاحا،الزجاجي()9 ، 1 32 - 1 5 ، ire.
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المدرستينبينالإصطلاحيالاختلاتهذاتفسيرمسألةإن1(0النحر)ْفي

تقرلالتيباطروحتنامرقيغيرالتاريخبةالنحويةالخلفيةإختلافبعبارات

أقل.أوأكثربدرجةمتميزتينمدرستينبرجرد

ويلْمنْكلتبناهاالتيالنظروجهاتجميعف!نعل!يه،وعلاوة

يصعُبالنحاةمنالعديدةالفئاتهذهبينبالاتصالاتيتعلقيخمافلايثىْوْ

.النحاةهؤلاءبيناللقاءاتحولالمذكررةالقصصمنالعديدمعت!شجمان

التيتلكالعلماء()مجالسفيالزجاجيذكرهاالتيالجلساتنقارنفجثما

ثعلب،)مجالى(فيذُكرتاتيوتلك)الخصائص()11(،فيجنيابنذكر

مدىندرك،ضفرينقاضفينحاةفيهاالتقىالتيالحالاتإلىالعودةمع

)ترفيوالكسافىس!يبويهبيندارماعليهومثال.الاتصالهذاحيرية

99/183 v.)12()حيثتتكرر،لمخاصةمناسبةكاناللقاءهذاانويبدوهـ

فيالكساثينجدولك!ننا!للبصرةيعدولمايرانإلىبعدهاصيبريهغادر

)تونييرنسأمثالمنالبصرينالنحاةمنالعديديناقشعدةمناسبات

والمازنياهـ()4؟(.766/94)توفيعمربنوعيساهـ()13(،89782/

1(

3(

الإيفاح،،الزجاجيانظر،ا،!نلةمذ.محلىوللاطلاع.26،ا-42،،0،ئرح،الفارابي(

AA- Al.

تبها.وما3TAT،ج،اخمائص،حنىابن،الملماهضطاتعنيخحدثالذيالبابخاصهْ(

ابنأن)رفمتبهاوما8الحل!ا.،مبالى،الزجاجيتبمها.وما3922،،الإنداف،الأناريابن(

بالماديىماعلىللاطلاعيخهما(.أخرىفالاتذكرا،1862،122وفلوجلتنريبارلي

.6391بلاوانظر،الزنجررية

-1YTالحلصا.،مبالى،الزجاجي( r.مبالىهالزجاجي8620،،لملإنصات،ا،نجاريابنلارن

892،الإنماتها،نجارىابنيتحهاوفا3192،9،ج،ا!اض،جغابنلارن،Totالحلصا.،

X-3،ج،الحصائصهجيابنلارن.يحهاوما V . TAY4،2الحلما.همبلى،والزجاجي.

.25163،9ج،بيهْ،الير!لى

.263،!81،الحلماهلىب،الزجاجي(
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يقول."؟هأ)183/6126فيتر)لاصمعيوا،(51)،هأ368/942فيتو)

الكاثيعلىعبت5ه!)7؟(:817202/)توفياليزيديمحمدأبرالنحوي

نفسويصغ)18(.المهديْالحيفةحضرةفيمسائلتعفيأخطائهباثبات

)ترفيالجرميمعمساجلاتهذكرالذيالفراء،عنالحديثعندالكلام

922 5 / Ar،)91(!والمازني2(،)ْوالأصمعيه،)معثعلبونقاض)؟2

وهرالجرد،طلاباحدمعصاخنةكلاميةماذهلهوكانت)22(،المازني

وثعلبابردحتىتقرلْحيث،صجحةالتايةالفقر.تدوولا)23(.الزجاج

لامانَعُذأنناضرءفيهذا)"2(.كلاياْتنقاضامانادراَبغدادفيعاضااللذين

الزجاجي،كتابفياثنيننحرينيينلمناماتتفسيراتصتةعنيقل

المبردانتذكرالتيالمعوديعارةفلديناعلإ،وعلاوة2(.لرحد.)ْ،مجالى

يتحاشىحقيقةكانالأخيرأنمنالرغمعلى،ثعلبمناقضةيُحبكان

اللهعبدأبو،ثعلببنتزوجوكان)36(.فصاحتهمنخرفاَبالمبردالاتصال

.81-84،الإنحات،ا،نجارىابنلارن،132--ا،الملماهمبالىهالزجاجي()15

326.،42،68،الملماهمبالى،الزجاجى(+6)

1بروكلمان.2،034ج،بية،اليرطيأنظر،ايزيدىعلىللاطلاع()17 1 0 ،(، GAL.

.255TAA،،916المصمرنفىأيضالارن،1-11.،173الملحا.سبالى،الزجاجي)18(

91()Iنجيبن، ،ا،نجارىابنلارن،11A-3،9921،ج،الحما!ص يبها.وما259،الانداف

.178،المل!اهمبالى،الزجاجمي)02(

.216-217هالإنمات،ا،نجاريابنلارن.تجبهاوما3،3031،ج،الحصانص،نجيابن)21(

.10101120501،الحلماهمبالى،الزجاجي)22(

تبها.وما116الحلما.،مبالى،الزجاجي)23(

.6191،13فلق.1391،53هـمل)،2(

منالمديدباختارقنالقد.24،924؟9115،؟7015901515الحلصا.،مبالىهالزجاجي)25(

ماررن..م.اللاملبد)مجالى(قابتحفيقمقدتفيمكاتهنصرصأأبضألارن،الأئلة

.1862291/للوجل:هـ(10/9928)توليالديخورى802350،الذبمروج،الممودي)26(
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هذاكلويدعم.عليهحما.اعئراضركمالمبردمحاضراتيحضرالدينوري

فعلاَ،موجردةكمجمرعاتوالكرفببنالبمرينالنحاةحرلثعلبهلالما

)27(.خاصةلاكراضتجلهمنمكلةويخر

يناقثانوهماوالفراءالكائيمنكلمنالاقتباصتمواخيراَ،

فيالكرفيوناصتعملهاالتي)28(،الفصلْأوْ.الفيصل+تسمىمخطرطة

وهر،الكوفةفيمانحرِئتقليدوجودعلىيبرهنهذا.النحريتعليمهم

المئرد،أمثالمنللنحاةشيئأيعنيبالتأكيدكانالذي،إغفالهيمكنلاثيه

يجمعحيث:الكرفيينلنحر.يتثرقوأنهللنحرهاوعنيتحدثالذي

عبارةإن)92(0مراجعْإلىيرجعرن،اختلافهمحالةوفي،الاحاديثهزلاء

،النحاةمنالمنافةالمجموعةباتجا.العاطفةنفىعنتعبر+الكريخن"هزلاء

هذابدايةفيالمذكررالاقتباصفيالبصريْهذاعبارةْتعنيهكماتماماَ

الفصل.

ناصحيحاَالي!المدرصن؟هاتينشدانيمكن،كيفهذاكلوبعد

والكرفة()ال!بصرةالمديَينبينالنحرمجالفينفهاالمنافةوجردنفترض

الخ....301،421،401،942،1301،612،7،،1،4،مجالى،ئحلب،ابدسةأهل()27

184الابقالمصر.نحن.،أخرىناجةومن.1،58،6المصدر،نفى،البريون OVA.

،-T'،1،271،0101،611،الابقالمصدرأصحانجاْ.1،601،9ْالابقالمصر،الكريونْْ

،قارن.1،42،8،الابقالمصدر.وأصحابناْوالخيلجبويهعبارةْأيخاواصتحمل.الخ...

15المزمر،اليرطيهابدسةأملمعثعلباتجماع ، 02 ، ، Tيبها.وما

(TA)26611،،الحل!اهمبالى،الزجاجيTمحصدالكرفى،انحرعر-إلىالمكلهذايخب

لارنهـتفريا(.508091/ت)ماتوالفراهالكانياصاذ،الرؤاصالحنبن

-515Atبغبهْ،اليوطي AP.تبها.وما5891،37مخزومي.1-2861،189للوجل

S،بروكلمان I GAL،حاا!

المابة.ان!تالكلتابات..امبمنغصدربما7-9511.8الحلصا.،سبالى،الزجاجمي)92(
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منانه3(5والدبن؟)ْالباسةوامرر،والعفدةالننربع!الحالمحلبههركما

الجامعاتعنكثيراَتختلفالاصلاميةالجامعاتأنْنعتفدأنالمنطقكير

كانتالتيتلكمعمقارة،وبأصايبمبنحرهمفخور-شكانوالقد:الاخرى

نقرلأن.يُصحالتاريخفي.مدرصةْأيةعندالحالهركما،لخصرمهمتتغ

نأأيضاَوصحبح،بالتفاصلتتعلقالرأيفيالرئيةالأختلافاتان

المتبادلةالاتهاماتفيظهزتكماكثيراَ،مختلفةتكنلمالخاصةالأساليب

البصرينالنحاةيننجماالرحبدالاخنلافف!نالامر،حففةوفيببنهما.

كانلقدللثعر.اوللكلماتمختلفهباثكالقبلواانهمفييكمنوالكوفن

فيالاختلاتوجهوكان،أصاصيبثكلمتثابهالنحويالقياصمعنعاملهم

عرينبنمدرسنبنببننفارنأنالحطأمنأنهبببنوهذا.ففطال!عانج

مدرسةدعمتجث،اليرناستينوبيرجامرنالاصكندريةومدرصش

الاذ.الحديثسرجامرنمدرصةودعت،الحديثفيالمنطقالاصكندرية

الئطورين،هذبنينعلافةوجبرد،ضنبلبثكلولو،بببنشي.برجدولا

في3الكلامنواثاذالغياسخرلىالمتاقشالىَيثهايضاصَيه+يرجدبلى

هرالقياسأنعلىالمدرصتانتتفقحيث،العربيتينالمدرستينبينالماجلات

إلىيملكانتالكريخهالمدرصةإنالقرليمكننا،ذلكومع)31(.اللغةأساس

تياص)عدادأو،للقياصكديلنحريةظاهرةأقلأوأكثربدرجة،صتعمال

انت!قادمرضعجعليمالذيالبهروهذا،الظاهرةهذ.مثلليدعمظاهري

لانجدأمألرفاالامركانفقد،اخرىناحيةومنلبصرين)32(ضديد

يعتمدوآخر،نصتيبرهانعلىيعتمدفم،قسمينتتضمنحُججأي!تعملوا

(0r)66-8591556ممهـمخزكئلا،نلار.

تياصمراك/عرجبملانمبرر،مرأمرالقباصردضان.اعلم5-8:،،،،لمع،ا،نجارىابن3(,)

ويللارن..القياسرلضمناباخينمنئملمولا.ذانهانحورولضالتياسكرلضومن...

1391"1r.

عرالفاسانهاماتملىللاطلاع)ملاحظات(.نجبهاوما1395192هـلامحطاماالغالمصاثردارن)32(

93.ص،الابقالمصرانظر،اتظم
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اتهامأمرأنالانتقاد،لهذابالاضافة،نتذكرأنويجب)-(.القياسعلى

كبيرحدإلى،كانمألرفةتكنلماضكالعلىالشاذالقياسباستعمالالخصم

القديمبالشعرمتخصصينالكرفعنوكرن.النحاةبينصيماًإجراه،قيلاو

قبلمابشعرالخبير)34(،الضبيالمففلمئل،البصرينزملائهممناكثر

كبيرةأهميةعفقرافقد-اهـ(78607/)توفيكوفياكانالذي،الإسلام

القراعدتخالفكانتولرحتىالشعر،فيتتعملالتيالاضكالتلكعلى

اطروحاتهم.لدعمالعراءمناقتباصاتلاستعمالميالينوكانوا،المالرفة

كأصاس)ئان(القياصاستعمالعنيتوانرالمفانهم،اخرىناحيةومن

لدليلهم)35(.

علىمعتمدينعليخا،اتفقواالتيالاصاصيةالامررناقشنافقدوبعد،

وبالنسبة.!تينالمدرءبنالاختلافاتطرحبدونوالضحواللغةجوهر

بالمكانليسهذاف!نالنحر،بتفاصيليتعلقفي!ماالرايفيللاختلافات

ويلْمقدمةْمراجعةذلكعلىالاطلاعيريدلمنويمكن.لمناقثتهالمناسب

الكريخة)36(.المدرصةعنالمخزوميدراسةوكذلل!للالضاف

.-13ا6802،الإندات،ا،نجارىابنثلا،،قارن)-(

61910.27،فبقنلالارن)34(

الانباساتيخةمحلىالحالةمنهفىابصربونأكمدينا،لحخهمكاصاسواحدةمرةالفباصغذ)35(

.(AA،الانصاتالأنجارلى،)ابن!لقط

اتتالذىالن!وضتويخحيمكن.ا-6896110202يخفأيخأ،5891عضزوص1391هـمل)36(

ذلكانوفرىأرلا،لاشظ،91كا،كارترلدمهااتيالإجاباتبحضليالمدرضينماتينخاصية

)المدارس.طضتدالقانرنياتعر!%.تابنحويةمدارستوجدأنالممكلنمن!لانصحيحا،ْ

)بماقهملىبمرعت3!عنبخازونالذكنالملما.مبمو!معرتالمصكنمنوكان(.القديمةالقانونت

حوا!لرأع،،أخرىمرةبكرر،ول!"ا(،..)صلنحالب!هما،!اصالمشرىلىوبى،الخوبة

لاضحامةابنماد!صوالى،.علاتجكلارمن!كارتريتبره!االتي،المدرصتينلهاتينا،صطايةالحاعة

الكولئانحاةالى!ويه1امار،يمارضماانحاةمرلاهيخبحثيها،واتاملمايخةاحداث

ها.فيصنالأختلاتأنمنابحدينبرنا!و،الاجاباتمذ.عنانظروبنضشمها(.وما03ا)ص

الكرنمدرصةكانتيخماهمبا!ةابصرةمدرتكانت:ووضوحياطهتحبرأنبمكنالممرضبن

.3(!،-3!3)صاوصية
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الادصالنصل

ابرنانيالمنطقنالبر

لهمللاضة!دعونال!!أن"خراللامهمنردضأننبفيال!!الناسبعفى!!كد

.)؟(..ال!انهةالنحو!ةوكنابلامهمنصالههم

التاصعالقرنفيالث!قافيةالحياةنقلالابقالفصلفينامثالقد

اللنةوعل!مالنحرعلىهذاونتائجبغدادالىالهجريالثالثايلادي/

ا-فلافاتتسويةالىيؤدلموالكوفيةالبصريةهالمدرستينامتزاج+إن.العربي

فقطأدى)نهبل،صادقينوفلشويليكرنالخصوصهذاوفي،الرايفي

الأختلافاتأنذلكجمنونتج،مختلفةمثاربمناللنةعلماهجمعإلى

النحريونيعُدولمتدريجياَ.اختفتوالكرف!نالبصريينالنحرينبينالقديمة

الرأيىأحداختيارحريةلمكطنتهـبلىالكرفياوالبصوي3النظايتبحون

بهذاالجديدالتطررهذامباركويصف.نحريةمألةايةفيالمرجردين

بعدةنحوأالهجريالرابعالجلادئ/العاثرالقرنفيال!نحريعدلم:ْالطريقة

آراههميتبعرنالقادةكان.والعاطفةالتعمبعلىتقرممختلفةمدارس

القائمة-الدينبةان!سةقاعاتهم،الرومانيأمثالمن،بعضهمواتبع،المتعددة

...النحريةإ؟.كمأص!افيامُدرَكاَالقاعاتهذةتأثيركانبجث،العقلعلى

دونبحغ؟3يتا؟ما!اروا-المدرستينكلانظرياتدراصةالباحثرنواعتاد..

حيث.ثالي-شصامرتةيف!لما.عَادةبعضهمكانالاخيار:فيتعصب

.اياصمراراَآخرون!صأوأءة.،-بداد،ريةالب!للمدرصةاصتمراراَتسمي!تهمامكن

ينخلط-بفدادأهلسنفثةهناكيزالماوكان.الكرفيةللمدرسة

اشا..)36(الملحوظةلارن،13-2،14،،الصاحي،النراهابن()1
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أمكنكيفبرضرحيينهذاكيهما.)2(،منتأخذأوالنحرمنالنرعين

كاختلافلشتتمر،أنالوتتنفىوفي،تختفيأنالقديمةللاختلافات

مما،البفدادبةالمدرسةوجودعدمصببأبفأبفسروهذا.مخنلفبنرأينين

مجموعتين،فيأنف!همنظمواوحدهابغدادفيالنحاةأنيستنتجفلثىجعل

ابغداديةْالمدرسةْي!مكانيكنولم.الكرف!نومجمرعةالبصريينمجمرعة

كلفيمتضاربانرأيانالمدينةتلكفيالنحاةلدىيتوفركان،نهتثأأن

أنفسهميخضعراأندوناحدهمااختارحريةلهموكانتقريبأ،نحريةمسألة

تقديمهوللبغدادينالوحيدالمجالوكان.مجمرعةلأيةمعرفىنظاملإي

حلها،جميونوالكرةالبصريرنيتطعلمثانويةنقاطحولذاتهممننظرية

ئمالذيالحدإلى)3(،ابفدادينْبنظريةْبعدفيماالنظريةهذهوسُميت

.النقاطهذ.حولواضحرأيإلىفيالوصرل

فيتقدموجردلعدمهذهالنظروجهةعلىالمرءيعترضانويمكن

غيربالطبعوهذا.بغدادإلىاتقلأنبعدوذلكمطلقأ،العرل!النحر

تلكعنبطبيعتهاتختلفبمائلبعدهاانصغلقدالنحولأن،صجح

التياوتمديمةالعناصرلنتميزانعليناويجب.السابقةالمرحلةفيالمرجودة

فيسنقرم-ث،آنذاكجديدةكانتالتيوالعناصر،الماضيتراثشكلت

فقط.الثايةالنقطةبمناثةالفصلهذا

.-.32-6391،9بارك(2)

منبالمرلرعبت!لقار،ا*إلجلوعلىذكرتلبندادكأ،باتحدبدانظربةهذه.6191،12للاثى)3(

6،اهالحصانص،جغ)ابناكرتفرر:ئلابنما ، i11صرليةبمالةتجعلقكليىهاتبها(5وما

15،يزعبروبتر،ابغقيناالمقضبكتابهجي)ابن 0،20 53 4)A111) 1A.)tتعلقويخصا

7-6الابقالمملر،.!.صوتءالحلفيةا،صواتالفظبماكامونجة 9، ،.)Yضب،قارن

6891،،245-82.
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مصائللحلالماضيةالفترةمنجزاتالنحاةمنالجديدالجيلاستعمل

دونالحققةفيبقيتنظرياتهمانرغم،اكثرمعذلةاسايبموكانت.تياسية

هذاوكان،لحلهضيئاَيجدوالكيالمعقدةالمسائلمنالعديدابتكاروتتمتغيير،

إلىنرجعأنعلينايجبتقرل!اَ:النحاةلجميعالتسياتافضلمنالاط

الجملتركيبإلىأو،ا"لوفةيخرالعلمأصماءإعرابحرلاللانهائيالجدل

عنلدافعأنعليهكاننحويكلف!نعلهوعلاوةنفرييا43(.المفهومةغ!ر

نالذلكنتي!جةعل!يهويجب،معينةمألةحولتبناهاالتيال!نظريةوعنالزمن

بها.خصمةليدضىذكاءأكثرحججأيخترع

لظروتهذ.النظروجهةعلىأخرىمرةيعترضانللمرءويمكن

لماذأويتساهلهـ.4/العاضرهـوالقرن/3التاسعالقرنفيالعربيالنحو

بهذهالكرفيونالنحاةيُهاجمولماذاخاطثأالغالبفيالكوفيالنحريعتبر

منللنحاةالراصعةالشهرةبأن،بالطبع،ذلكعلىنجيبانويمكنالحذة؟

غيرالمحاسنعلىكبتوالمبرذ،المازنيوكذلك،وصيبويهالخليللأمثال

الايجبأنهوهي،أخرىإجابةتقديمويمك!ن!نا.الكرفيينلل!نحاةبهاالمشكوك

متخصصينولاللفةمشركينأنفسهميعتبروالمالكوفيينالنحاةبأنئنسى

شعربهلفصاندوكجامعنوالأدبللنةهراةانفسهماع!بروابل،نفنببن

عالماَالمرءيصبح:كباحثأهميتهمنالمرءتقليليرازيالموقفوهذا.ممتعة

نفحهمنيجعلأنالنحريأرادإذااما،الع!حميةللحفانقمُتقصي!أولش

وعليه،تقنيككتخصصاهميتهيزكدانعليهف!ن،اخرىناحيةمنمهماَ،

الإلمامالعاديالثخصيستطيعلابمعرفةمُلماَنفسةمنيجعلأنيفترضأن

والكوفةالبصرةمدرستيسابهالأنهذافينلاحظأناالمهملمن)نه.بها

.27127-ه،ا111ولبنكبها،وماهص،المفمل،الزمثريانظر،الملماصماءملىللاطلاع)،(

تمبها.ماو398،،المتضبابرد،انظرهالمنهوث!يرالجكلملىوللاطلاع
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.أخرىجههمن،التراليعلى،والبيرجامونالاسكندريةومدرستيجهةمن

الحقلبذلك،تقنيةناحيةمن،درجةالارفعالمدرصةفازت،الحالتينكلاضي

محترفين.نحاةكبيربشكلوجذبت

الىالنحوانتقالوبعدقبلكتبتالتيالنحويةالكتبنقارنوعندما

ذكرنالقد.والمثهجالتفكيرطريقةفيإنكار.لايمكناختلافاَنجدبغداد،

،جديدةبحججالقديمةالنظرياتعنالدفاعالمتأخرينالنحا.محاولةصابقا

منالموجردةغيرالنحويةالعناصرمنالعديدنجدبالت!حديدالحججهذهوفي

مجمرعةبغدادفيالنحاةلدىنجدف!ننا،عليهوعلاوة(.ال!نحر)ْفيقي

لكنما،حدالىالسابقةالأفكارنفسأو،النحويةالأفكارمنجديدة

اتمامالفترةهذ.فيهنابثوكان،جدبدةبطريقةومعرئةتمامأجديد.بفحرى

الكتاباتفيمرجودةغيرتقرياكانثالتي،اللنريةللظواهرالنظريةبالحلفية

مرجردةغيرمثلأ،،الكلامأصلحرلالردودإن.واللغةالنحرحرلالابقة

6يضاَوظهرهـأ!.4العاثرلمالقرنمنابانيالنصفحتىالنحويا+دبلي

وادراكاَ،المنطقيالقانرنمقتفياتحسبالنحونئاتبتعريفم!نهجياقمام

الحقائقجمغعلىيتملانيجبنظامت!نظيمفيالموروثةللصعوبات

ايإيضاح،فيالزجاجياليهاتطرقالتيالمراضغمنالعديدإن.اثعروفة

جرا(،وهلمالتعريفواصتعمال،وطقاته،الكلاماقسامتعريف)مثلمثلاَ،

الزجاجيف!ن،الحقيقةوفيالرصط)3(.هذافيلنمناقشاتنموذجيةأمثلةهي

95113-.548،الإضاح،الزجاجيانظر،انطقاصتممالمحلىللاطلاخ5،) e1.الذت:النظر،أهل

ادنا..الابمةالرحدةرانظر(،جدبةحببأيشلرن

1،لرصيل)*، (0 791 ،111r)،الهنا..اتاصعوالفمل

ونرجع.الكابعنامنا-،tr91عىمناثانىاثكللىاث!ولينالنحاةالى..الرسطبهذاثير)"،

وأم!هراصالهمانحاةهرلاهحرلالحفاسأهمصالذي62951تروبرو،لحدمهالذىابيان!

هـ.4الماضر/الترنلىانحوتميملظورمشصراعحا
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،الفترةهذهفي8(ضخصيأالنحوينجميعيعرفهـ(949/337)توفي

عندوخاصة،البندادياللغةلعلمأفضلفهمتقديمفيكتابِهِفاثدةويرضح

اليرنانيبالمنطقوعلاقتهللنحرالمنطاتيالأصلعنفهمتكرينمحاولته

نحاةكئبهاأخرىكتباَهناكانببليرغرافيةمصادرمنونعلم.والفلسفة

عليها،معلقاَأومُحققاَتنتظرزالتماوهياكتشافها،يعادلمولكنهآخرون

وكتابالمرجزكتاباليراجوابن)9(،كيانلابنالضحوإعلال:ومنها

عليلابيالايضاحوكتاب)11(،الرومانيوكتابات\(،،)ْالأصرل

نحريةلاعمالامثلةهذه)12(.الكتابعلىالسيرافيوتعليقالفارصي)3؟(،

ضرةالةهذ.حولالمزكد.ء.يروالنقاطالمساثلمنالعديدتحلأنيم!كأ

العركى.اللغةلعلم

كتابفصرلفيالمرجردةالمراضغبعضأيضأاليرنانالنحاةناقشلقد

78-08.صالايخاح،كتاب!،نفهعويبرنا)8(

.1،91،8،ببة،البر!لي)9(

.6591،يروتفيوحقق،دمر!جيبرا!ة،المنربفيحدئاالموجزكابمننتاكاتأعد()01

114بروكلمانلارن , I GAL.

Sبروكلمان.87-6391،29باركانظر،الرومانيكتاباتعلىللاطلاع(1)1 ,I 116 ، I GAL،

فلاسىدارنهالآنلحديحفقلمالذى،الكنابضرحمرمباركلدراتالاولالمصدركان.7391

،6791،حدييانظر،العكللهذا-نمظرطةمنإضانجةمحلرماتمحلىللاطلاع.2!ر35،،6191

أدنا..(or)ملحوظةانظر:الدبةالرومانيكاباتملىللاطلاعتبهاوعا402ص

(IT)19(،،يىلم)منوكييراد،جامحةمجةفيكنت،الاناحفنهامن،للنارصكتثلاثة

رلم)-!بخلركالمدىصةالكبهـاربيتولىمو،للأيخاحاخرىومنوطات،6591مامولجاتارن

-jrA،7191ساعرانىدارن،نحو6001 rvالفارصهمليابو،ضبليهاَى10إلىرجعالذى

176-بروكلصانولارنتاركخ(لون،الفامرة 175 S 2 GAL.منالاولللبلدلرهرذش.حتحقيق

.9691هالغامرةهالحكلهذا

1،بروكلمان!ارن()13 15 1، GAL.901291-،6791،وحدئي719؟وحبازى.

-991-

http://www.al-maktabeh.com



سابهاَهناكنجد،وحججهمأصاليبمنقارنوعندما،الايضاحْ"،الزجاجي

الماجلاتفيالمنطقيةالمصطلحاتاص!تعمالإلىإضافة،بينهمفيمادقيقأ

كلافيهالثركنحريةنقاطوهنالك.الجدليةالأساليبواستعمالالنحوية

اسبقيةفيالحججوبعض)"\(،والأفعالالأسماءتعريفاتبعضمثل،النحرين

اذافيماومسألة)6؟(،الكلاممنمسترينأوطبقتينبينوالتمييزا(،الأسماء)ْ

يقراأنللعربيمكنالتىبالممادرتتعلقالتيوالمألةمفيدا173(.النحركان

المعرفة.هذهمثلمنها

الفلسفيةالأعمالترجماتبجميعأولأ،نفكر،الثأنهذاوفي

العربالنحاةلِنبا-ساتصالوجردالأولالفصلفيافترضنالقد.اليرنانية

الهيلييه،البلادشعربضمنيعشونكانراالذينالناصواؤلثكالأوائل

نأاستحالةوثبت.التقليديالنحرخلالمنوتعلمرهااليونانيةويعرفرن

وشارحيارصطرلكتاباتالعربيةالكتاباتفيظهرالذيالتأثيرننسب

القرنفيوجدتولقدبعد.تُرجتقدتكنلمالاعماكهذ.لأن،أعماله

فيأزدهرت:يرنانيهلكتاباتعريةترجماتالهجريالرابعالجلادي/العاشر

ببنمألوفةالارسطيةالكتاباتوكانت،الترجمةمدارسباتحديدالف!ترةهذ.

بعدهـ،م/59933صنةتوفيالذي،الفارابيامثالمن،العربالفلاسفة

حبثبفداد،فيالنرجمةياطاتجمغونركزت.الزجاجيوفاةمنسننبن

خمةوبعدهـ،0/82215حرانيالحكمةبيتوصغأوالمأمرنالخيفةأصسى

الابعة.ال!إحدةدارن1()،

الابحة.الرحدةلارن)15(

اناصة.الرحدةتارن)16(

(7I)الابمة.الوحدةلارن
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الجامعة،لهذهرنيسا،المترجمنكبير،اصحاقبنالحنينأصبحعاماَوعرين

264سنةوفاتهحتىكذلكوبقي / AVV.منمهمباحثأيضأهناكوكانهـ

تَدِمَجثهـ(،09/928ا)ترفيقرهبنثابتهر،حرانفيالسبأيةالطائفة

نفىوفي.مجمعهبهاالثمالتيالمعلرماتجميعمعهواحضربغدادالى

فيأيضاَيعمل،بعلبكمننمرانيوهولرقا،ابنقسطةكانتقريباالرقت

بغداد)18(.

فحسب.صررياعبريكنلمبفداد،إلىالكلاسيكيالتقيدقدومولكن

بالقرونآخرارتباطأتمثلكانتالاصكدريةمدرصةأن'ميروفأثبتْفقد

ما:انفسهمالعربالمزلفينمنهذاعرفناوتد)9؟(.الكلاسيكيةالقديمة

المدرصةتاريخعنضيئاَيتذكرهـ(519534/)ترفيالمحعودييزال

2(.)ْالعباسيينالخلفاءعاصمةإلىنهاثيبثكلوانتقالها،الاصك!ندراية

922-921بروكلمان)18( 51 GAL.بروكلمانانظرلر.بنئابتعلىللاطلاع.S Ttt- Tt% IGAL

حققهج(،الطبعلمدفى)الظاهرةوكتابئ.،12،،40-،0391،30،يرموت،1،38-386،

222S-،1،22،صل!ل!هبروكلمانلرتا،انظربنتطةعلىللاطلاع.2891القاهرة،صجي I،

)ء"حوتاول.3-ه،6891مايبر،.6891،091بدوى،الابقالمصر،يرهوت.365-366

أصهاانينلكهيالاص!بهنامؤصةأوللانإنجهكلام.وحصالحكلعةيتماك6791،9-57

الطبكتترجمهْمحززمناولكانالذي،مماويئبنيزبدزمنواعتمرتالامويينزمنمماهـت

وهارون،رالمهديانصور،ئل،الباجنالحلنا.حكمإبانايونايخةالكبتجمبعواز!اد،رالنلك

الحلرم؟لجمغانصيراتضخيأبعتدكانالذى،الماعرنزءتوعلالحكمةيتاوجلكنالرضد.و

صزن!.ىالكلتمراهمقصاْوكان

.0391،يرموت(1)9

الىالاصكدريئمنبقلالتمليمجملتاليالأجاب.)نالا(2-ه،122،بهممودي)02(

قويرىالىاتفلثم،اتوكلالحيغةزعن،حرانإلىاتفا!ئمالمزكأ،مدبنصرالحبفةزمنانطاكيا،

لارن.ْ..المفدرالخيفةزمنبنداد،في)-سخا(وتوفىالمتضد،الحيفةزمن،حيلانبنويرخا

5ْ-،122ته.محودى0391،704يرمرت T)منيقلاتمججحلتالتيالأصباب)نالا

ئمالمر!لل،الخينةزمنحرانالىاتفلثمالزفىهعدبنمحمرالحيفةأيامليانطلاياالىالامحنرية

الحيفةزعنبفدا،،لى)روخا(وتولىالمحنضد،اطيفةزمن،جلانبنووخادوكليالىاتفل

.589157وجور704،'111.يرهرتتارن....المتتر
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المعتضدالخليفةحكمزمنحصلالانتقالهذاانالمسعودىيفول

(298/9092 09/ &--Y YV.)هذاوقتالسياقهذافياكثرويهمناهـ

التاصعالقرنمنالثانيانصففيبغدادالىأولأقدِمفقد:الحدث

باليرنانيةكافيةمعرفةلديهمالباحثينمنكبيرعددالهجريالثالث/الميلادي

الريانيةالىاليونانيةاللنةمنما،حدإلىصعبةفلسميما،اعماللترجمة

لدىايرنانيةالمنطقكتاباتمنكبيرةمجمرعةترفرتوثاياَ،.العربيةو/او

بانفسهم.اللفةتلكقراءةيستطيعرنلاالذينالناس

الثقافةتاريخفيالتر-تأدتةُالذيالمهمالدورفهمعامبث!كلتتملقد

هزلاءأنويظهر.يستحقالذيالانتباهينللمالمترجميندورولكن،العريية

كماالونانيالنحونظامعرفوابل،فحسباليرنايةاللغةيعرفرالمالمترجمين

ابنالحنينأنمصادرناأكدتولقد.اليزنطيةالجامعاتفيحي!ذيُدزسكان

اللغةيدرسوهوالصَطنطييةفيالنراتبحضقضىقداصحاق

صاحبيعقوبامثالمنالباحثنتقليداتباعفياصتمرلذااليرنانية)؟2(.

انهعنهويذكراويوناني،النظامحسبعرياَنحرأبنفسهكبالذيالرها)22(،

نحوهمناجزاءَالخرارزمي)24"أعطىوربما)23(.اليونانيالنحرعنحتىكتب

I،بروكلمانانظر،خينعلىللاطلاع+.،9691مذكلور.-،17317صتاهـ!،لفعلى)21( GAL

،22-227،'r 366-9 . S I.6891وبدوي،IA 9 - IAA.ميرهوت،:المراجعلاثحةاررجفات

2691.

)02(.ملحوظةالارلالفحللارن)22(

.ا-9188050901يرص)23(

وخيل:خين.()1ملحوظةأعلا.،اثانيالنمللارن.،الحلوممنايح،اخوارزمي)،2(

خينترجمتبهاوما112،15تهليالمموهي!للاموحب)94(.ملحوظة،ا،ولالفصللوق

العرية.الىانرراةمنلديمةنت

-202-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!sellos)ه"سلوصالبيزنطيللباحثبأننسمع،متأخرةأزمانوفي.العرلي

يكنولم2(.عرب)ْوآخرونتركيافي(Galati)4منطلبةضمنهممنتلاميذ

الذيبغداد،منعرليضخصاصمذكريثبتهماوهذاللافتخار،الخبرهذا

الرقتهذافيالق!ط!نطينيةفيبدرص،العربيةالمصاثراحدىحبكان

المختار)26(.الحسنأبوهرهذاسلوستلميذوكانهـ(،0501044/)حوالي

المختار،ذكرهالذيلتيردييوسْيروفْقدمهالذيبالتعريفقبلناماواذا

القرنمنالأولالنصففيعاش)الذياثمهررالاسك!ندرافطالنحريبانه

المراجعاحدالبيزنطةايةمبراطوريةزمنكانالذي(،الميلاديالحامى

علىواحداَ،يونانيأنحويأأنلخايةاممدليللديناصيكرنف!نهالعيمة)27(،

هذابتيرديوسأ-تاراسمعورفي:العربيالعالمفيمعروفاكانالاتل

الذمطنطينية.فيدراصتهخلال

ثقافيةبامرروالمتعلقوالملمينالبيزنطينبينالاتصاليكرنأنيحتمل

الدينيةالمهمةذلكعلىواحدومثال.عادةيفترضمماانتظاماَأكثروعلمية

الممهمةهذهوحصلت،العربإلى،كيريلوصْوهوْمثهورصلافيلرصرل

بالنخرمهتماَكيريلوسْكانْ.الجلاديالتاسعالقرنمنالثانيالنمففي

تتعلق"الأعمالهأ.هإحدىوكانت،ال!نحريةللاعمالترجماتهمنيطْهركما

السرمريةواللغةالعبريةللغةدراصتهمنيظهروكما،الثمانيةالكلامباقصام

Mesaionike)صةصا(52) Bibliotheke 1 (Sathas0)49815-2871"ليةفيا 8 ، 5 )MT

.+7918،4بلاسرهكروم

n11لى))26( . (Fuchs،ؤصقانظر:المختار!صناأكىمحن.6891025يترزلارنولكن

1)للد 81 1 1 )wustenfeld،0391562مرت-دارن.133رلم،

Grammaticiبلباردوكاب039157Diهيررت)27، Graeci.منوالندول1،الرابعالنصل

اتاص.حىالحامى
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السلافونية)28(.الهجائيةللحروتدراستهمنوكذلكتراءتها،يجيدكانالتي

معلغوياَنقاضآاجرىقدالرجلهذايكرنالاالممكنغيرمنأنهويبدو

يينالدينيةالمناقضاتحرلآخرأمروهناك)92(.المسلميناللغوينزملائه

العرديالصراعخلالاصتمرتالتي،البيزنطيموالنصارىالمصلمين

اليرنايةالفلسفةعناصرمنالعديدعلىالعرباطلعتالتي،-البيزنطي

المنطقبة)03(.والمبادئ

بالتحديدالفترةهذهان،ذكرامكلإلىبالإضافةنتذكر،أنويجب

(Oikoumenikosبرعايةييزنطةفيوالفنالعلمإحياءعمليةشهدت

(didaskalosهـ198/278)توفيفرينوسورثاسة،الطريكيةالاكاديمية

وببنالببزنطةْدالنهضتهذهببنارنباطفاككانإذاننساءلإننا(نفريام)31

فيالفرضةهذهدراصةيمكنبفداد.فياليرنانيبالعلمالمفاجىالاهتمام

التاصع/الثالثالفرنفي-البزنطةالعرببةالباشةالعلاقةضره

(TA)عحةعناتاؤلشم.6-68بم،7291وبرنجوسى،7291دنجكوتانظر،كبربلوصعلىللاطلاع

.(،5)طحوك،91هص،بقالاالمصمر،المهمةمذ.

عام"الرماننْهـتقرعا(عد198/278)ترلىدونوسضار.الىأيفاالرجوعيمكن)92(

.68910302يخرزلارن،الادبابونانةلمبحرفهصالأالترةهذ.خلالجمعحتهـ،8551،2/

.02،1،677،968ىءو.6591وبمردنجغر

.421-7191،136وفريرنجىملحوفكأعلا.،ا،ولالفصللارن()03

524-7355-7918،970بامركرمانظر،فوتيرسعن.63-0791،68ثاصييف31() n.ويترز

كانت:يزن!ل!حكربةجاممةرجودضد،تاع7491جكنان!،591ودلوريخك.6391،23

منمالي!عمملىتحملوكانت.انمجليمتلضبمو!اتخاصةمرصاتالحالىاتحبممدارس

!وريروتجبوسماخارلطبرص+!دالحالمر،كماننهالامبراطرربكلونانيمكلن،ضنص

الرصس.اتميسائظامعنجزهأابداتكنلمالموصاتهذهولكن03-569-355(،1)139/

oumenikosمؤصةنكنلم،جبككلاموحب didaskalosجامعةبالآمرنجطةكلأه.

لننبانمححمنالأن8بضاتمانجملقب!اولكن9(،،7-االابق)المممرالإطلاقملى..مما،يمةأو

مي.داتجضائتايةيتها،ن،رجةنزلةالمدارصلهنهكانما)ذاوهو،بموضرعمرقييخر
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لتجعلالكفايةفيهبماحسنةالعلاتاتهذهكانت،حالأيةوعلى)32(.الهجري

ماوهذا،القسط!نيطنيةإلىيرنايخةلمخطرطاتبطلباتهميبثونالعربالحلفاء

هناككانت،الحروبزمنوفيوالمنصور)-(.المأمرنالخليفتينعنروي

عكرية:حملةطريقعنيونايةمخطوطاتعلىللحصولفرصةباستمرار

itطبيةعلرمتتضمنْكانتإذا،المخطوطاتهذهبترجمةالافعينصح

)34(.نافعةْعلرم

ذكراحتماليةخلافيما،يرنانوننحا.أصماءالعرليالأدبيذكرلم

كونهاال!نقطةهذ..جيتيهكدTْولقد.النحريليرديسيرسْلإسمالمخن!ار

مفترضة،والعربياليونانيالنحربينالتثابهتفسيرتحاولنظريةايةأمامعقبة

العاماللبيالمرقففييكرنربماذلكوتفصير3(.)ْالثقافتينييناتصالآ

يعتقد:ْمثلا،فارسابنقالفقد،وعليه.غرل!ةثقافةاتجاهالعربللباحثين

فلاسفةيُترنالذينأن،خرافاتهمنرفضأني!بفيالذين،الناسبعض

ويقرل.الذاتيةْالنحريةوكتاباتهمتصاريفهملهم(اليونانالفلاصفة)وهم

لابدورنانحن)36(،الكلامْهذامثلإلىنذبلانحن:فارسابنأحمد

.بعضياشماالحصوصعلىأسه!منمفالاتمبمو!،7391كنارد،.-3591A111لاجبف)32(

الرضدمارونببنوالملالاتهرللاصوْ(ا1e1)والمربافينينبينائركةاتاركبةالحلالات

..(.)،691والعربابيزنط!نبينوالاتجماعةابجهْالملالاتوْ(ْ)6291يخابوروالابراطور

ئلاميذ.احدالحرتاخذ:بلوضىبونحالةنذكرانابفابمكنشبها،وما903،،اn41حق)+(

انظرالحلافا،تمرل!يوناضخدام،يخلحأنلون،رحاولبممرتالمامونالحينةوأعب،جنا

1 9 0 - 1 98 . Theophanes con tinuatus،7ملحوفه791،25،5،،وجك(!).

تحقيقالفقها.،اخلات،الطبرىندظ!ركمااتفعي0)2(ملحوظة3391،122،تجروت)،3(

تبها.وما178،28،-91،بدن"ضاضت

.1791،23هخه)35(

.13t-12،5،الصاص،لارسابن)36(
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ولكن،فارسابنمثلالعقلومحدودىشوفنيينكانواانحاةجميعأننزكد

وربماينهم)+(،ضدبدأالعربيوال!نحرالعريةاللفةبنفرقالاعنفادكانبالنأكد

يوناني.نحويأيالعربالنحاهذكرعدمشبهرهذايكون

فيبالنحر،مرتبطيرنانياسمفيهاذُكرواحدةحالةوردتلكن

العريةالشخةفيا+هـ()38(4291/سنة)ولدصوارابنالحسنملاحظات

الذيالنحرذلكومثال.ْ..فيهيقرلحيث،.Categoriaeارسطولكتاب

عندصيبريهفيالحالهركما..واضافْلهْخاضعةكمادةالعقلله

لرضعجدوىدونبح!ئالقد.+البرنانيينعندt()9وسرصيانرسْالعرب

o--0ا5،الايضاح،الزجاجيأيخا42،60،الصاحي،فارصابن)37( rعديظهر!دماالباني

(7291،بيرعالارن5-10،7613780"إمتاع،اتوحيدي392-492ص"المفابات،انوجدي

.ا-.32n.،1احكاء،حزم،لابنانقديهالملاحظاتلارن

378بروكلمانانظر-ار،ابنمحن)38( 3، I GALوميروت،68910291بدويصوار(.)ابن

)بروكل!انعدىبنيسموآخرثهورترجمتليذاهـوكان2/4،331صارابن421-.،0391

037ما!ق S I ، 2 T 8 ،.)I701/80عامبحدومات I.كنابمحلىنمبفاتصارابنبمطلماهـ

Categoriaeبالا3أمويخرصاتجىجت.-سنانجةلروحاتنفبرأاعطىاواحباناْترجمبل،ففط

،936(Aوما)ا-22،)361،المفحاتمنالمديدفيتعيقاتهعن،جزاهتنيراتواعطىتبها

r-5363و r.1718امويخوصوتارن.-14ا3661،.برصلمحقين،-12ااصامويخوصلارن-،

75-7،واتزركلاموحب.يتبمهاوما ،،r141تبلتميقوجورافتراضالضرورىمنيى

عدموجودةصبلبهيوستجلتحيقاتإلىرجوعه،نصوار،لابننهائيكمممرجييهوص

ار!ركتابلىجببهرسلارنتبها.وما93608،صارابنئلاْ،انظرالذاايضآجيكيوس

!9 ، 18 Cateنظربةحولالمهمةالدفحاتعلينجبقلامذاولكنكبفلانجى(.تحفبنتجبها،وما

الغملتارن.الكلاملجيةحولالحرصةانظر؟تضملحوظاْتاهيرامارصتالي،واثانيالأولالوضع

لها:معفلاعارةعلىكلمالبنطورْلكلمةْصارابناضممالنذكرأنأيضاويمكاأرنا..اتا-

21الرواتجةللكلمةمطابنةالكللمةمذ. 2130 . r )-3blituri..بلمناضحملتالكلمةمذ

ترتمرطلىصوارابنملحوظاتجمغلديناتوفرانحفأالمصغمنجكلرنأر!ر(.دالارح

ue Nationale ar"!2346م 4Organon Bibliot).وكرارس.4891،091،حورلارن

)2(.ملحرظة،421،2،251،

26-25!أر!و،--891،50،3251جور:انص)93( 11، Cate8+،،صارابنملاحظاتانظر

.(14)علحرظة

-602-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثخصيكرنوربمايونانيأ.اسمأالارجحعلىيكونربماشكلفيالاسم

الثخصهذاولكنا(،فيلربرنرص()ْ)جرهانزالنحريجرهانزهرالمقصرد

نحونأ.ولصفيلسرفاَكان

بل،يعرفكانالفارابيأنعلىدليلاَلديناف!ن،الحظولحسن

:الكلماتمنمجموعةعنيتحدثوهروتال.اليرنانيالنحرودزص

وضعتالتيالحروفال!نحاةيسميهاالتيالالفاظالدالةالالفاظْومن

العادةأنغير،كثيرةأصنافأيضاَهيالحروفوهذ.،معالطعلىدالة

صنفلكليفردبأنهذازمانناإلىالعربيالنحرعلمأصحابمنتجرلم

التيالأسماءاصنافهاتعديدفينتعملأنفينبغي،يخصهاصمفها

افردواف!نهماليرنانياللانأهلمنبالنحوالعلماهلعنإليناوصلت

منالأنراعهذهصابقاَدرسنالقد)1"(.خاصْباسممنهاصنفكل

المطى،فيالمسعَملةالأففاظالخارابيكنبج!ْردرسْف)12(.3ا!ر

النحريللمبدأالآثارمنالعديدووجد،التاليالاقتباسوجدحيث

-ههوبهافكرالذيالمحملالرحدوانمرب،ارتكبلخا3نآ3ه،دةا3اص!سكونانسب،().

hannes،الذيانصمنبدلا)ي-و-ح-أ-ن-س،يرخاالمركيبالكلرلىايرنا!بالكل

الا،ضكلانلهالذيHiهpokratesاصمثلتمامان-ص(،أس-و-ص-ي:وهرحوراعطا.

،6391)رلزرماصريهبن*سخاكاباتفي،".يفرفراطىالابقالكلو5بقراطْرهوْالدارج

عاضجث،بانحويالحرلياتقيدفيممرولابلوفوتوسيرمانزالاعندرانياليلوصتكان.(112

5491ضرسه.5813191-7918،5820باخركروم:ايلاميالادصالقرنمنالاولالنمففي

أنجاكارن.تبهاوما24،)705+.هضرحفيكلملأسهالنتالذيفبلوبونوسهريكونربما

(1)،ملحوظةب،اناثةالوحدةأ!الارن.امحراسةحالهالرلعكانانابمالةشملز!يما(240411

.ادنا.

)1t(9،ضرحلارن3-42،12الالفاظالفاراكل ، o.

.5،9،ضرحلارن7-12،،2اللاطونللنة،الفارا!،()2
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نفه،الفارابيمقالةخلالمنالتأثيرهذاوجودالمزكدلمنانه5:اليرناني

ماهيعرفولا.السابقيناليونانيينالنحاةتأثيروجودخلالومنايفأ،

كتابفيمرجودهرممااكثريعرفكانالفاراليانويظهر.الصحيحالمصدر

rammatike!إلىا!رجرعايضاويمكنناثراكسه3"!لدينيييوصح+"ظغ+ل

وجميع)"".اليونانآثارمنالكثيرتبينالتي،النحويةللكتالفارابيوصف

،الهجريالثالث/التاسعالقرنفيوالفلاصفةانمطقأهلانعلىيبرهنهذا

بل،فحسباليرنانيةالكتاباتيترجمرالم،الهجريالرابعالعاضر/والقرن

نيركبرااذا،بهينح!نلوأنعيهمكانالذي،ايرنافيبالنحوانحنلوا

ايرناية.للغةالفهمبعضعلىيحصلراأن

النحاةأنيبرهنلاهذاانعلىِيعترضانللمرهيمكن،ذلكومع

وهذا.الفلاصفةعندالحالهركما،أخرىلغةثماكلمهتمينكانراالعرب

يخ!رجبل!ركا،!+اثاكلضلىطىإطلاحساكان!انهم!سمصلا

المنطقممثليينداثماَ،صحيحاَيكنلمانهرغمحي،اتصالهناككانأنه

لينالماجلاتإحدىنروى.الهجريالعاشر/الرابعالفرنفيوالنحر

)ترفييرنىابنمثىبشروابيهـ(979/368)ترفيالعرافي

الذيالنصوهذاهـ)45(.032م/329صنةجرتحيثهـ(،036م/079

التيالنحريةللقضايامفصلأتفيرأيعطيلاوالترجدي)46(ياقوتحفظه

.7191Yr،جه)43(

أمحلا..ب،انانةالرحدةلارن،(،)

37.مأبرركلحان:ورنىبنمف.0791،المحدىانظر،اتهةعنهعن)5،( 3، ( . 228 (، GA

.؟6891،09بلأوي.،1-0391،51،6يروت

8!5.3ا-7092791،ندن/ليدنالفاهرة/،عارجويوثاس،لحيتحتيق،الأمبارضاد،كموت،()6

.1،91-1،801،528،اقاع،اتوحيدي.شبهاوما
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وبمنطقهمالتقليدلِنالنحاةبينللعلاقاترائعهصررةتعطيولك!نها،نرثت

الممثلبنوببن،الحانبةالحبرةمنالنابعوالاحساساللمللمفبهرالن!جرلبى)17(

فخررينانواكالجددالمنطقيرنهؤلاء.الجديدهأرسطولطريقةالمتحمسين

المفكرينلفلسفةعميقتقديرولديهم،القديمةبالعصوربمعرفتهم

اقتناعوهذا،اليونانية)واللفة(الحكمةبسمرمقتنعينوكانراالكلاسيكن)8"(.

)ترفيالرازيزكرياابنمحمدهرآخرفيلسرفاعمالفيمرجرد

علىقادرينانفسهممنالنحاةجعل،اخرىناحيةومنهـ()94(.م/259313

انطقاهلإنيقرلرنينما،بالنحرالراصععلمهمبمساعدةمكلةأيةحل

العرييةاللفةعنمسلرخولكنه،منطقالنحرو":واحدةبلغةداثماَمرتبطرن

صياقفيالييرافييقرلهمماهذا(،)َباللغةْمفهرمولكنهنحووالمنطق.فقط

جديد:وعجمنكتعبيرالكلماتهذ.نجدهذا،منالعكىوعلى.النقاش

اصتاذوهو،هـتقرييام375م/859)توفيالصجستانييقول،ا!قمن

نظروجل،عقلينحروالمنطق،عرليمنطقالنحرانْ،التوجدي

هذانفى(.)؟ْالألفاظْفيالخرينظروجل.....المعانيفيالمنطقي

برنا:ثبث،العلرم()إحصاءكتابهفيالفارابيعندالتقصيم

ك!احفأمهصأحفقةأر!وكانإناتفولاتيالحتدصقاملىنهودقريهحجةعلىواحدثال)7،(

008)صديا،خرىانطقانواعجمغمنشخلصأنللرءيمكنعدماهمىيدعي ،11v).لارن

Onمحمrienceجابوس Medical Ex.،1وانزر 10 ، 91 t t.791.068المهديولارن.

)6(.ملحوكادنا.اناصتالوحدةلارن.6-1،113،9،إناع،انوجدى

67.،0791مهليرونى،بنمىثلا)8،(

4اْ*losophicaهالرازى4()9 ، ، 2 ، 1 5 e aأنهالكلليالماما،مرمئاتأونجد..:-15ا

."ايرنانئمنحكمةواظهرلخةأرقُالأممصأتيى

.2-753،،المفاباتوموجدلي72.،0791مهدي5(0)

22-!رن.17.صآخرمناباتاتوجدى5(1) 16 W1.
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يعطييي!نما،واحدةلغةعلىالمقصرر.الألفاظبتلكمهتمالنحر"ْأن)2ْهنا

عالميه،تواعدهي،اخرىوبكلمات،لغةأيةالفاظعلىت!نطققراعدالمنطق

المنطقيكرنانفكرةتطورتلقدال!نحو.لعلموحتى،علملايضرورية

المنطقتعتبرالتيخاص،بثكلالرواقيةالفلسفةفيالعلرملجميعمياراَ

أهلهLIP13مقتراالعربال!نحاةبأنللقرلحاجةولا(.)3ْالحقيقةمعاليرإحدى

كانلقدلل!نحر.الرضعهذابنفىيدعواانحاولوالقد:لهذاالمنطق

بمعرفتهكثيرأفخررأبنداد،فيزكرياابنمحمدقابلهالذيالنحوي

ريحْوسوا.،العِلموالله)النحر(هذا:ْكاليخماقالأنإلى+،وحكمته

يدألماجميععنالجرابيمكنهاللنةفيمهرمنأنررىممنف!نه...

الفثتين،هاتينقبلمتحمعىءنلكلنرقضتالتيوالمائل(.)4ْعنهْ

منالنرعهذاعلىوأمثلة(.)َالنحويةالكتاباتفيحتىطريقهاوجدت

3(

أيضاكات!،وا!ظىَالحوبينلالنرق،حولهذ.ئلىنائا-يبها.رسا؟35،إحما.الفارا!5(

وهو،الفارا!تلايذ،حد،المركىوانحرالفلنيانطقعاعغيينالفصلتينكتابموضوع

كت)2(.ملحوظة،1291،2،251وكلرراص.36202تأركخلفطيلارن.عدىبنيحبى

نفىهوكراوص.15215،اعيمةلارن.وانطقالنحوصنالفرقعن،الكديتليذ،الرخي

232-231بروكلمانانظرالرخيالممدر.عن I GAL.روزتالqtrمح!وللاطلاع،05191ا

-VA،6391،22807491باركانظر،بانطقالخرصلالةنائات VT.

62rr-3(ه 4 1i2021،تجبهاوماo1-nI.انظر،الفلنةلىانطقنزكعلىوللاطلاع

.29-39،ا10lدنلوبعديخهركماوالفاراثى.1t-01..،6891جدين

4،الرازلى5( t-3، ،1 ! Philosophica.

07951،76ءمهديلارنلا،امصحيحة.اخواتاحن.زكدالمبارةكاتIIIماعلىللاطلاع(ه

،ا8-.6+،3،تجبها.وما8-،3،تبها.وما،3،24،ا!اض،،نجيابنمعمفارنة

مألة.هنه،6صلارن.26أخرالى25،!9182صاصرىتوكذلكهالنواصمرةهحركلىومع

ا،نجاري)ابنوامولبنابص!ئسخلاببةمالةانهاعلىذكرالي،ننهإلىاضهاضالة

11-810هالإنمات ATابمرسن.كللنهايخصا"الإضاكمنهالكلويونبحح:159؟العرتأصار

الوحمةلارن.للص3الاطابنةنائةندالمالةمذهنرنتا(.ااعى،مانل،الح!رىلارن

.(+)نكسحلو،نةنا
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بهااحتفظالتيالأحاديثلهذ.المطابقهالتوحيدينسخةفيمتوفرةالمناثات

يكنلم(.بنداد)6ْفيالكتببائعيصاحةفياَخرينباحثنمعالسجستاش

عندالحالهوكماالمهنةفخرهراجصنشابهمذلكمعالسبرافيمعارضر

السيرافي.

العداوةمنحالةوجردلافتراضداعهناكيوجدلا،عاموبكل

لهذاالسابقةالملاحظاتتقردناكماوالنحرينالمنطقاهلبينوالخصرمة

هوالفئنبنببنفائماَكانالذيالحنالنعاونعلىمدثىومثالالاعنفاد.

)ترفيالسرأجابنالنحريمعالفاراىعليهحصلالذيالتريب

وتعلم،المنطقرجلمنوالمنطقالمرهـجفىالنحريتعلمهـ(:289/316

والفلسفة،انطقرجلنجدمبكرةفترةوفي(.الخو)7ْالنحريمنالايخر

معنحويةمألةويناثىالبصر.يزورهـتقريام873026/)توفيالكندي

محاولتفيالمتكررالزجاجيتركيدإلىايضأالرجرعويمكن(.المبرد)8ْ

(،)9ْمنطقيةنظرياتحسبوليى،نحوثةمعاييرحسبمرضرعهمعالتعامل

والآراءالاْفكاربينبدقةالتمييزيتملكيوذلك،زمانهفيالشائعوهر

والمنطقه.النحوية

الذي،والمنطقال!نحريينالتييزفياحدينجحلمانهالأمرهذاويزكد

النحوبينبالخلط:!متمال!نحرينجدمرهمنولاكثر.ضروريالزجاجييعتبر.

-انحوى.انطقي،للرومانيتليذأاتوجديكان.مقاباتكابليثلا)56(

42251،كراوص)57( 2، .IA،2،136،أيصْا!ابنمرجعهعلىللاطلاع2،!ر.

،الرازيانظر،!حتكلمةأنْ!للمةْكانتانامالةحرلتدوروالكندىابرديناناهةكانت)58(

.43،4صحى2،عىنهاية2،هالنبمفاتجح

r1-8،1،،الإبضاخ)95( con . -11 A.ا-7491،20117باركلارن.
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الفارابي.يديمحلىتتلمذالذي،الراجابنسابقا؟كرناولقد.وانطق

لهكانالمنطقأن،النحويةباعمالهمعرفتناخلالمننستَجأنيمكنناحيث

منطقيةمصطلحاتالراجابنيت!غملجث،اللغةحرلأفكار.فيكبيرأثرْ

محتملبشكلويظهر6(.فطقي!ة)ْنظريةحسبللنحرالتقليديةالحقاثقوينظم

استاذهمنالمنطقيةالمرادنثرفيالرثشيةالمصادراحدكانالراجابنأن

والرومانيوالسيرافيوالفارصيالزجاجيلإن،البفدادينالخاةإلىالفارابي

منطقرجلكانالنحاةهؤلاءمنكلاَأننؤكدلاونحن.تلاميذهضمنكانرا

حدإلىجميعأ،صاهمراولكنهمالراج،كانمثلما،الغرضلهذامكرص

لبهـ-هضذكرهمببهذاكانولرحتىالنحر،فيالمنطقتأثيرفيما

فقط.المنطقيةالنظرياتأوالمنطقيةالمصطلحات

بل،السراجابناستاذ.تقل!يدفياستمرفقد،بالروماننيتعلقوفيما

فيتسببالذيالحدإلى،المنطقيةدراصاتهفيذلكمنابعدإلىوذهب

)61(.العاديللنحريمفهوميخرهذاكانوقدوالنحر،المنطقبخلطاتهامه

معتزليا)62(.كانالرومانياننعلمف!نناعإ،وعلاوة

جماعةإلىينتسبرنكانراالبغدادينالخاهمعظمانلاحقاَوصنرى

تستطيعمجموعة-وهي-الفلاسفةمنالمجمرعةبهذ.علاقةلهمأوالمعتزلة

المألةعنايضاَالرومانيوكتب.منطقيةبطريقةبالأضياءاهتمامهاتفسرأن

واعجاز،القرآنخلقصألةوهي،المقزليالدينيالفكرفيأهميةالأكثر

للوجل،تحقيق،الفهرت39،10،انجا.،،لفطيV.8-،015،نزث،ريا،نجاإابنانظر)06(

2lص %. I1،ببة،لوطي&q-.-اi IعمرولارنI -A i A I I Air.

i1--،نزمهْهالأنبارىابن،انظر61() IAA23،بيهْ،اليرطي %. 1Aتبها.وما

.(IA)ملحرظة،اثامنالنصلأدنا.لارن)62(
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وكلا()63(،القرآناعجازفيال!نكت)كتابكتابهفيملحوظ)وهذاأصلوبه

فيصنرىكما،اللغةعلموفلسفةالنحومعصفاتفيسثركانالموضرعين

القرآنخلقمألةحولالمناثاتإنالجبار،عبدالبهيرالمعتزليكتابات

)"6(.الكلامخلقبمسألةوثيقبكلمرتطة

حتىولكنالجديد،للمنطقثديدكخصمالصيرافيعرفنالقد

الشهيروللمعتزليلل!راجتلميذاَكانحيثتأثير.،منيسلملمالسيرافي

19)توفيالجباثي o/0م r،)المزلفيندراصةفيكبيراَوقتأوقضىاهـ

لدراصةأبضاَطافنهوكرنى،بوكلابدسبنرليمابرسب!بنهممنوكانالبرنان

معارضةتكنلم،الأمرحققةوفييرن!.ابنلمتىمعارضتهرغم،المنطق

الجديد،الارسطيالمنطقضدبل،عاملكلالم!نطقضدمرجهةالسيرافي

قدرهرفعفيفيهاالمبالغالمنطقادعا.اتوضد،متىيُدرسهكانكما

6(.)ْالعلمي

صنة)ترفيكيسانابنهوالفترةهذ.فيآخرباحثوثَمة

أعطىولقد.المرضرعنهذينحرلكتبربماالذيوهرهـ(،032م/329

حبوذلك،الم!نطقيوالثكلالنحويالثكل،شكلينعلىللاصمتعريفه

يينالائعالنمرذجوكان)66(.الزجاجيمنذلكعرفناكماأرصطر،تقليد

البصرلِنن!وبينالقديمةالفروقنيانهرالفترةهذهفيالباحثين

1965ْوناكل45-7،،9591بومانالخر،المبالمؤالىالروماشساطاتعلىللاطلاع)63(

ألحنا..اتاسعالفمللارن)،6(

بنمتىونطقالبرالىفطقببنالإخلاتعلىللاطلاع.1ا-،132،2،لجقات،الزيديانظر)65(

011بروكلمانوانظر،الرالىمحنتبهاوما0791،58ا!ديوانظر،ورنى 1، GAL،(

.7191وحبازي.-741175

.1-055116الإ!ضاحانظر(61)
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وحول)67(،كيسانابنحرلواضحبشكلالسيرافيويخبرنا.والكرفيين

وابنهـ(م/929317صنة)توفيشقيرابنهما،للزجاجيآخريناصتاذين

32سنةأتوفيخئاط 0 ,/ qry.)68()هـ

الأغلبعلىوهر،الرنانيللمنطقالراضحالتأثيربقي

منكثيراَإن.العربللفلاسفةالمنطقيةالأعمالعلىغالباَ،أرسطرطاليسي

،المثالشيلعلى،مرجردةالارصطيالتقيدمنالنابعةوالمصطلحاتالأفكار

الحنى(اللهأسماءفيالأسنى)المقصدكتابمثل،الغزاليكناباتفي

نأويمكنالعقية()96()المعارتوكتاب(،العلمو)معيار)المستصفى(،وكتاب

الجزءلىالى،حزملابن7(انمطق()ْلحد)التقريبكتابإلىايضأنرجع

أهئملكن.للخرارزميالعلرمدا)مفاتيحكتابفيالمنطقعنيتحدثالذي

ابنشروحمنجاء!العرلىالعالمفيالارسطيبالمظقلإلممامنامساهمة

حه،Interpretationeكتابعلىتعليقهوخاصةالفارابيكتاباتومنسينا،

بنمحليالحن)ابوالصنيروالاخفىكانفيمنكلحضر.8-801،9أنجار،،الرافىانضر)67(

لبمر.الأول،وئملانخممانوهما،وئمبابر*محاضراتهـ(503م/179ضةترني،لجمان

.اصما.)ملماتبهذ.اتاخركنلنحا.غيلهالفهرتيدأاننموذجياصلوبإنه.للكونهوائاني

77،9،المذبينْخلطممنواللغريينانحوصنعلما.منجماعةواخبار - A.1862،دلوجلتارن

تجبها.وما183

.3-9576،الإيفاحهالزجاجيولارن2-901،3،أنجار،اليرافيانظر)68(

756-744،بروكلمانتارن)96( 3 1 535-460، I GALضمْغوبرن54(،5162،،5)أردام

الفاهرة،،الكي.منغةاصنععنالقد.،391تجهوافظر،الأصاهعن-916(.0791،158

انطقعنمهمانأخرانوععلان.v11ايروث،صهاريأ.تالحدئةانخةكتاهـ.324

الكلرمي.ص.منشةاصتحصناالفد56رلم8المصدرنفى،GAL،الفلاضةمقاد:هماللنزالي

الفطاسأ،ا369الفاهرةمبلداتهثلانةعنمكوتحداثممنرنخةوفاكا+اهـ.الماهر"

صثكلابنلارن(9591،ميروت،ئبهوتته،)وفابه28رلمالممدر،نفىالمقم

7291.

تبها.وما0791،015.ضفغبرنانظر)07(
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هذهطريقفعنالعلرم()؟7(.)إحصاءكنابهفيالمنطقعنيتحدثالذيوالجزء

ينجحلمالمنطقانرغمالنحر،إلىطريقهالارسطيالمنطقوجدالكتابمات

اليوناني.بالنحوالجاضرللاتصالالجكرالتأثيرمحليحلانفيتمامأ

العربي،العالمالىاليرنانيانمطقب!دخالانههنايُلاحظأنيجبكما

عناصرتحريوكانت،الارسطيةالنظريةبجانب،أخرىعناصرأدخلت

فيتريتأثيرلهاكانالتي،الرواقةالماديةعلىمثلاَ،،ينطقوهذا.رواتية

2ام/845سنة)ترفينظامالمعتزليفلفة r،)فيأيضاَتلاحظالتيهـ

الرواتيةوالاثارالمعنىنظريةمناقشةوست!تمالصرت)72(.طبيعةحرلالنظريات

فيالموبودةالرواتةالعناصرتلل،إلىبالاضافةلاحقأ،عليهاالرانعة

العرية)ء(.الخربةالنظربات

7)iبرو!للمانانظرATA- A12 S I . 958-995 51 GALفي()ابنrvv- rvo 3 I 232، I GAL

.()الناراممى

لجبعةحولوانظيصاتالروافينمالبةببنالملالةعلىللاطلاع30909091؟مورونبىانظر)72(

)07(.و)96(ر،()،طعوظاتانكأهالنصلولارنهالموت

أثنا.المائرالفملدارن)-(

215--

http://www.al-maktabeh.com



الاىالفبل

النحوليالمنطقاسنعمال

تملققدكانطنانطعضكلاممنهو!الهاهاوضامهمولاالنحو!ضالفاروعنهلىا.ولبى

النحو!ه)1(.منجماعة*

ديويسيرسلكتاباليرنانالثراحمثلتمامأ،العربالنحاهحاول

حججباصتعمال،ثقافيةصبغةالنحريةكتاباتهميعطواأن4Techneثراكس

السَائجكانتالحالتينكلاوفي.جدليهوأساليبفلفيةومصطلحات،منطقية

العرمي،الندوفيالاتجا.هذافيالإنموذجالزجاجيوكاندائماَ.مرفقةغير

هذاأكابعدوهر،الدينيالاعتقادييبنالعفلانيعتقدانهيظهرحيث

يستوأئها،العقلخلالمنتُطزرالمعرفةانأيضاويعتقد2(.معتزليئرجل

الانسانإرادةحريةمنكبيرلكليحُذ6نهدَاضأنمنلأن،موروثه

انطقيةبالنظرياتتأثرتدانهنترقعفانناوعليههو)3(.أعمالهعنومسؤوليته

المنطقل!قىأنباخلاصحاولأنهيظهر،أخرىناحيةومن.زمانهفي

هذافيوسنقتبسذلك)4(.فيداثماَي!نجحلمانهركمالنحو،عنبمعزل

فيالمنطقاصتعماللتوضيح،للزجاجي،الإيضاحمنالأمثلةبعضالفصل

النحو.

.21-11"،8يضاحلإا،الزجاجيانظر(1)

72951برنارفىانظر،لل!حزلةالمنليالمذبعلىللاطلاعادنا..()91طحوظة،ائاتالوحدةدارد)2(

.7191وحورا!7291،ئفغوبرن38:

258-923هنالرانظر3() ، 1 10i.

.ا-7491،20117باركانظر،انطقمنالزجماجيمرلفملىللاطلاع)4(
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لعريفْادتعريفمنامة،الإيضاحمنالثاني!فصليتناول

النحرمنالنوعلذلكنمورجاَئعذكانتالمناثاتهذ.مثلان.هالفلفةوه

للتعليقاتالنمر؟جأيضاَالمناثاتهذ.وكانت،الزجاجيزمنفيراجالذي

ول"ك!+،4دبتعريفاتالتفاصيرجميعتبدأ.ثراكىديرنيصيرصعلى

أتبعهاالتيالطريقةنفسنقاضهفيالزجاجىأتغه(.الغ...!عريفْو

6)،بررفصرلرسلكمابنفدممهفيالفارابي Eisagogc"نعرلفا!،ثلاثهوذكر

أولاها)7(.الفاراكلويفضل

ثيءطبيعةعنللتعبيرمختصرةطريفةهرالتعريف:الأولالتعريف.ا

دون،اليونانيال!تفيرفيالمعطىللتعريفحرفيةترجمةوهذه،عليهتنبق

النصفي(Suntomos)مختصرْكلمةْوتش!يرالمصدر)8(.إلىالإضارة

فكرةأهميةبالإعتبارنأخذعندماوذلك،رواقيمصدرإلىاليرناني

)9(.الكلامفضائلىفيالرواقيال!نظامفي3()ه!+ه،ولوَلالاختصارْْ

الارسطية،المدرسةتعريفهوالزجاجياختارهالذيالتعريفإن.2

هذاواقتبُس\()ْاليءْجرهرعنيعبرماهرالتعريفانْيقرلالذي

)5(

)6(

،7(

)8(

)9(

01(

91ضرح+.عبنال 2، D72نجبهاهـ8.؟،وما7011،وعانجبها.01هـ30وماشبها

يتها.وما150795217+5157يتهاوما6008،28وماشبها.

نأيمكلنشلوبكلامحب.519؟شلربانظر(،المورة)عرالمفدمةلهذ.ترجمةعلىللاطلاع

اتي؟للفلفةليلوبونوسمقدمةعلىمحتمدةEisagح!6بوربربرصلكابالفلراىمفدمةنكون

ثكلالفاراممىالزجاجياتغ78(519100)دنلربمحفونكيخرولكها،انيرص!نتيرمافالا

النلنة.تمربفنائةلىثرب

-At،1011لنلوبضدبخهركماالفاراممىلارن1-46،11الإمضاح،الزجاجي At.

.4-،،02157-7،210.؟+.!ضرح

.-3062141617-3-5795لارتتوليرجيى595ه229؟بارهـ!ك

93.ب5150101ار!و،(
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!نبهثم،العريالعالمفي)؟؟"اليونانيةالنحويةالكتاباتفيأيضاَالتعريف

المعْرِتالجسمببنصبببهعلافةمننحملهمابشب،النفيدبونالربعةعلماء

يتعمل،ذلكعنوبدلأ.طيعتهتعريففيالمستعملةالقاطعةوالمصطلحات

مثليوجدلاللزجاجي(.الثالثالتعريف)قارنوصفياَتعريفَالدينعلماء

الارصطيالتعريفاص!تعملع!وبناه،السببيةتجا.الزجاجيعندالريبهذا

بقيمةيعترفعمليةناحيةمنأنهركم،المعتزلهأهلونزعةمنطقهِحسب

)12(.الوصفيالتعريف

عنهقالالذي،الرسمهوالدينعلماءيفضلهالذيالت!عريفنوع3.ان

الثيء،جرهرإيجادكيفيةبمألةرئييبشكليهتملاضيه:ْإنهاصثان

واحدكليتطيعلكيمختصرةبطريقةتحديد.بيهيةالاصحعلىيهتمبل

الثيءهرتمييزالرصفمنالهدف،أخرىوبكلماتمنه)3؟(.المقصردفهم

لاالتيالخصائصإحدىبذكروذلك،لثههالتيالأضياءعنتعريفهالمراد

والرصف()التعريفف!نالفارالسوبكلماتآخرجسمأيمعف!يهالثرك

إلىيفيفالتعريفأنفيويختلفاناليء،جنىباصتعماليشتركان

.ا(ْاعرضااختلافاَالرصفيضيفينماحققا،اختلافأالجن!

عقتحدثعندماالزجاجيإليهرجعالذيالتعريفمنالنرعهذاان

يمكننظر.جمحةوفمن،للفلفةْالمتعددةْالتعريفاتلينالاختلافات

D.،2701-1+.)11(ثلاضرح

الاتتاماتملى)جانجهوايفاتبها(رما46،12ه)الإ!ضاحالنلنة0تجعريفتجعلقي!اناثةلارن)12(

4-551.6الإ!ضاح3،ْللاالوصنيابردتمرمفضد

.07951rA،اسلان()13

7-؟\.6،،الإيضاحهالرجلْتحريفْالزجاجيتحيلأيضاْلارن5191.83،شلوبترجمة)14(
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ناالراضحلمنإنه؟()ْمختلفةلأغراضوضعتلأنهادختلفانللتعريفات

عرفهالذي،الرواقي(hupographe)"بالرصفيرتبطْالتعريفمنالنرعهذا

)16(.الممزةللمواصفاتإظهار"أنهعلىكريسيبرس

ويظهر.للأنسانمقداَكؤنهفيفنلكلالأخيرالتبريريكونانيجب

زمنحتىارسطوزمنمنحد"ءحَ+دتعريفكلفيالعلممنالجانبهذا

والفائدة)18(.وهدففائدهذايكونانكذلكالنحوعلىويجبالرواقن)17(.

مغير،ولابدلغيرصوابأالحقيقةعلىالعرببكلامالتكلمإلىالرصرلفيه

خلالمنانهفيالحققيةفائدتهوتكمن)الإعراب()91(.نحرناتواعدوحسب

وألاإقدسةواالقديمتالكتاباتنفهموان،سليمبثكلنقرأأنيمكتاالخر،

2(.ملم)ْالكربالقرآنأوهومرضعر)مثلأعلينامبهمةتكرن

الإيفاح،،الزجاجيالمتدأ،علىانفريب3الانعربفالفمدكان3،للاابررتعريففىثلأ()15

.،!ر51؟

،64011ص!رعدنلان)09(.وملحر!تبهاوما+،،0791اسهلانلارن.2226،-3()16

،2912 ، At.

1.80ضرحتارن.-63165؟،1918ذالصتاين،59-69،الإيضاح،الزجاجيانظر()17 .D T،

وجوصأ.ميدأهدلأيغدمومو.بالجرةمحباليالملا!اتتجمغنظامعنعارةالننْ:31-33

21زيق،لارن،رواتي)تعريف، 1، SVF)5191دنلرب،فديظهر!لما،الفاراكىلارن،

..محينمدتنحرضضلىنظاماْهنرلدبحث،الروحفيموجومةملكةالفناننفرلْ:84-85

5191،،منوب.،،6691رسر،،الاربعْالعلميةالمالىمنْالرابعهومذاالعرييالأدبفي

أص!(.5!80!لابوربرروصلكابالنارايي)مندمة97

اننى.الفسللارن،.فاندة..-0188918-.1918،2،91718فالضاينانظر()18

،!ويخيوص71ظرانحوْ.هدتعلىللاطلاع.الممىنفىبا!طبعتحملانو.لاندة..مدتكلمة1()9

.6،،3764-2،220901،380+.هضرحونارن:حو(افيألام)نمد،-6هص،نراكى

16-13لىتميق،بروكلوص 0 12 ، at.

تلاشأننظغلقطانعوخلالمنلأنهمنبد،انحرأنأم!كلىجكىضدانحاةا،عا.لارن)02(

027ابر!كىبكىالاعر،نجصد.ما 51 Adv. Mathتبها.وعا!
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يرضححتىالأكلبعلىوابادئالفلعمةالمصطلحاتاصتعملتلقد

،الإيضاح،الزجاجيكابمنعديدةأمثلةباتتاسنقرموسرت.النقاشْ

هذهمعسبقفيماتعاملنا،لقد.المصدراولويةحرلالنقاضمنوبالتحديد

نحريةعناصرتتضمنأنهااصاسعلىوالكرفيينالبصرينبينالمناظره

بعفهمواصتخلص،الفعلعلىسابقالمصدرأنالبصريرنيدعييرناية)22(.

علىسابقالمصدرانإثباتيتمحتىفمنلأ،،ذلكعلىالمنطقمنبينات

منمأخرذالفعلانعلىالديلمنابصريرنيقرل،الفعلاسملأنه،الفعل

الفعلصابقالاصمأنعلىجيعأاتفقناوتد.الفعلاصمالمصدرانالمصدر

اتزلةااجابةالىنثيرأنويمكنللافعال)22(.سابقةالمصادرتكرنأنفوجب

نعرضأننتطغوحتى.خالدةمعرفةللهإنبدئهمعلىالاعتراضعلى

ايضأ.خالداَالمعرفةهذ.مرضرعيكرنأنيجبخالد.،معرفةللهانعلى

تعالىاللهمعرفةإن.العملوواتيةاحتمابةبينفرقاَالمعتزلةأهليزت

الطريقة،وبنفى.فعلأوقرعهوليس،العملذلكاحتمايةإلىسيربالعمل

لحدثمعرفةحالةفييكونهذاتبلف!نه،يأكلمعينانانيكرنعندما

)23(.الاكلعمليةبتأديةأن/يبدأيستطيعلنف!نهوالا،الاكل

جمغفيمرجردةالمصذرأعراتإنيقرلصءالبفَريرنالنقاضنفىوفي

المصدر،منمثتقةالفعليةالأضكالانإلىيثيروهذا،الفعليةالأضكال

حثرنالبااؤلئكوكلم،النظرأهلمنالزجاجييقتسثم.العكسوي!

أمحلا..ت،،انكالفمللارن2()1

91-15.-57ا4،ة6هالإشاح،الزجاجيانظر)22( *، . r.المصمرهأجيهحرلانناشلارن

.تانلتالفمل

الملحد،الراونديابنعلىوالر،الأتماركابهـ(،003م/129بحد)نولىالجاطالحنأبولارن)23(

.68-5695196نامرلارن1751-5791،810582يردثناهر،رنرجحةغبق

0-Yr-
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المصد!رلينالعلاقةالبصريرنيُقارن)"2(.الجدليةالأصاليبيستعملونالذ-ش

نا.منهالمص!نرعةالمعديةوالاضكالالمعدنبينالعلاقةمع،الفعليةوالأضكال

موجرداَيىالخائم.معنى+ولكن،الفضةخاتمفيمرجودفضة..مض

الفضة.في

هناكولكن.تقليديمثالمنهالمصنرعوالخاتم)الفضة(معدنمئال)ن

الزجاجيومثال2(.ثيء)ْلامنضيءانتاجلترضيحتُتعملأخرىأمثلة

الجمفيترجدلاالتغييراحتماليةأن،المعتزلةنظريةحسب،لهيُظهر

وأالوحيدالحالقكؤنهعلىبناء،تعالىاللهوهرالنهائيالملجأفيبلاتنير،

اصحابتظر.عنأساسيبثكلتختلفالنظرةهذ..الثانويللملجأكخالق

الممبليضكلهاعليهصيكرنماعلىتحتويالأثاءأنيع!تقدونالذينالهيرله

الفل!فةمعيتناصبوهذاالتغيئر-لاحتماليةموروثمبداثيءكلفيوأن

البرونزمعدنمثالمثلأ،،امبريكىصيكستساستعملفقد.اليرناية

منترجاتلتصبحالادواتبعضقابليةيفسرحتىمنهالمصنرعوالتمثال

.(Ti)معي!نه

يأخذهأنيمكنالذيالمنطقيْالثعكلْعلىمثالآنقدموحتى

الزجاجيمناهةمناتحرىصفحةمنتحيلأالآنصنعرض،النحريالنقاش

يكرنوع!،الفعكأسملاْنه،الفعلعلىالمصدرأولريةحرللفكرته

الم!نطقمنبيناتعلىبناهَاتبهـ3رفضهاالفكرةهذه.الفعلعلىصابق

.0652-95،31لإدضاحا،جاجيلزا(2،)

ظهررالىئيرا،دبةالنضةمنالحاشمصغإن1008:رلم5191،2،62،ميرعلحينلانانظر)25(

ثالتجبعها.وما6691،21لرانك،لارن،موروثمدأتيبةيكونانيمكنولاجدبد،حدث

75.،9691هـحز،مالمنابخهالجرجمانيفدمضلف

801،ابرككىجكىانظر)26( 51 Adv. Math.520136دفرهـموسقارن .t5112-ا8
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متنرعة،ل!ناتويتضمنشدالنقاشيأخذهالذيالخطان)23(0والفلسفة

نأالآنوسنحاول،مفهرمغيروأجاناَمبهماَبالمرضرعالارثباطيصبحوعليه

كماالأمرلشسالمعترضينمناحتيلمننقرل.بالت!فصيلالمرضرعنناثى

الإسماننقرلبلمطلقأ،الأفعالقبلالأسماءإن:نقرلولسنا،إل!هذهبتم

هذافيالمص!مىبالاصمنريدأناعلىإصطلحناوقد،يفعلهالذيفعلهقبل

من،يفعلهالذيلفعلهسابقزيدفنقولالإخبارفيعنهينربلأنهالفصل

نأيجبفليىذكرنا،كماهذاكانهـاذاغير.،لفعلصابقاَيكونأنهذا

نأأيضاَنطلقلأنا،لهصابقأيكرنأن،لفعلإصمأكانإذاالمصدر،يكون

موجردلهلازمإسمهبل،بعدهمرجردألاو،للمسمىصابقاَالاسميكون

ترىألا،التميةإستحقاتهمعنىبالإصمنريددانما،وجودهحيئمعه

ثمبكراَ،فتسبعنهتنقلهثمزيدا،نميهانيجوزوجرد.حيئماضخصأ

موجودوهوعنهينتقللمللاصميةواستحقاقهعمراَ،فتصميهعنهتنقله

J،بوجرده ;a **Itكلعلىثيءفهر،يفارتهولاصيءعليهيقع

يمىوقد.المسئىهرالاسمانفترهمراقومغلطولذلك،الأحرال

.........................آخرونواباه.ثئاَالمعدومبعضهم

المصدرببقإحتجاجكمبطلفقد،المشيسبقلاالإسمأنثبتقدف!ذا

A(.)2.لهصابقاتجلهيكونأنذلكمنواجبوانه،اسمهلأنهالفعل

بانيُعتمأنيستطيعلاالمرءأنمعرو!،يخرخصميذكرالبداية.فيا

تمامأهو،فعلهي!قالاسمإنيقولانيتطغلكنه،الافعالتسبقالاسماء

اعلا..)ت(اناكالفدلانظرانحوى،انفاضىعلىللاطلاع27()

...الابمنبدلأ.اتبةْاترا؟ا!رلى.A0-55740الإكاحهالزجاجي)28(

-222-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هذاففي.آخرضضفعلببئلاالفاعلأنرغم،فعلهالفاعليسبقكما

.)92(.الحفيفيالعمليؤديالذيالخص"بمعنىالاصميُشعملالياق

ضخصمحملقبلبالضرورةولي!،هوفعلهيسبقزيداَأننعلموعندما

فعلقبلبالضرورةوليس،فقطفعلهيبقزيداَالاسمإنأيضاَنعلمآخر،

حتى،الأصماهاسبقيةحجةاستعمالاصتطاعتناعدمهذاعلىويترتبآخر،

3(.)ْللفعلاصماَكرنهعلىبناءالمصدر،أولويةعنندافع

بشكلللفعلالاصماصبقيةفكرةاصتعمالنتطعاذاْلم2.وحتى

)يعنيالاصمأنإثباثاستطعناإذا:وهرآخر،احتمالآهناكف!ن،مطلق

اليهتثيرالذي)الثيهمصما.يبن(.كلمة.أوهالاسم.الياقبهذا

المصدريكونوعليه،الفعلْاصمِهرْالمصدرالفعلالحالةهذهفي،الكلمة

ي!بقالمصدرأننُبيقأنيمكنا(،مما.ْوْالفعلْيح!ميْالذيهر

لأنه،الأولالنقاضفىالحالهركمام!نطقيالنقاشهذاتجةولكن.الفعل

فيهذينووجود،"الممىْو+الاصمتلازمخلاضيء،ايتبولي!تحيل

حتس)31(.أمرالرقتنفى

الأص!ا.عنئلأعحدثفدماوذلك،إنجارْديْبهم!رحمُسْبمنى3ْْالااضصالْ)92(

.(Vo)علحوظة،اثامنالفصللارن،لالاولمعصلاتهاوتنر

)مالالفمل3ْاوهوْعالةالمحدمالممطلحمنبدلا)5708(للفملْاص!مصطلحْاضخدام)03(

انظرتعنيدافعالذي،انحدثأنحفيفةإلىسئرأنيمكنمبحيأ،!ابكلنلم)نهذا5603(

)تارن.اتحببْوهرآخربممىالنحل3ْاتشلْاني،الكلويةبلممطلحاتملمعلى،الكويخة

،3)الحماضجقابنوتجع.النصوضتخبيحاولالطرببهذ.دانه803(5891،5،مضزومي

13(30360الابق)المممرالفمل(بهس)اصم.للفمل.اصميتعلصومغاكلأإجمرا:5(37،

..النمل031الكويرنبيهااليالكل!اتتلكالىللاضارة

ه*2،)-3هضنأتلازماليفلكميالرراقةانظرتحبالاضارة50،،0791،اصلان)31(

54،المع..للملةوعنهلىننهاضرطا،نجارىذكر803-903:،0918،1،فالضا!نلارن،2(

هلهوانللاضبا.هصماتالكلصاتانبفولالذىالرأيمعنجبمهذاا،.9ْ-.
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فكرةتعريفيؤكد.دائمبكلحقأمتلازمانوالممىالاسم3.كرن

دكل)وذلكيُسقىانفيالثيءحقصرىشيئاَيعنيلاالذيْ،ْالاسم

كلالاصم)32(.تفييرعنمتقلأو،بهأسمىالذيالماديالأسمعنمتقل

برجوده.موجودلأنه،يفقدهانيمكنولاالحقهذالهضيء

)-(.الرواقيةالفثاتاطارضمنذلكبعد+ضيهمعنىْفُصئل.4

الاثنينأنإلىنظرأ،متطابقانوالمسمىالاصمانالناسبعضيعتقد.ه

الذيالفصلفيهرالمسمىْالاصمنظريةْنناثىوسوت.كثيرأمرتطان

)34(.المعتزلةعنيتحدث

الاصم)تلازمأء.-لا.و)3()2(-يناكككايهلىالاعتراضيمكن.6

الحلةْبينْالمحةأيضاالجا!فرأدنا..التاصعوالفملالملحوظةمذ.دارن.نفبدبةالمات

لارن313.،1،متيالجبار،محدوصد093الاءينمفالاتالائعرىيظهرمحندكما،و"المملرمْ

.7،102-3146،فرانك

43الالا3بافلاطونيذكرناهذا)32( ،8 C aالميح،اس!هصيكرنضي.بهيساص!أىانلييدو.ر

صحةأكريكونلناثاني3الالانالارل،3بالاناداتهعنوتوقفتآخر،باص!اجةإذاوبمدما

IAأر!ؤفيامريخرسقملبنلارنلهيرمرجير(.)الكلام،الأولْمن 02، Dc Interpret("!س

ton omomation metarthesis)عنتدالعالي،الديخةالكاباتمذ.ديمضالفرايوروجمد

أصصا.الذيالاص!لهضيهكل(:5691،26tميلوالارنبروكلرسلىثلأ،للاصماهالإلصالحلق

،4291كراوصالارنجانبنجابرئلا،المر!ابمالمليمزكدالكلامهذارننى.تمالىاللهإبا.

،الكلامباصلنجحلقبما،الحريةانظر،تفيا+كلحلا5!كابنانبرعلىللاطلاع.257-258(،2

أدفا..اتاصعالفصللارن

قولأنللمر.ءيمندسررأيحب)حال(.08،)موجود(007(،)ضي96-07.،6691رثر)+(

ر!08،ت،)1.ررا"ولأعلالىتمامأ..ضمارثفروتبالماتحلقةايتةانالحالْلكرةْحول

نابرزب.ما،نهار.!..ةةْوالفلا.الدئلاك!ةت:يرعدبن،:ْانظرأنجأ،الحالْمحنْ+(.

الإءصضالاتالأ%مري140هTTالصا:ممنابءالحرارزصالارفى:ملهالدلالةر!ص!بُشبر

لكرةنعنمديرعم!ولان!نررأيوحب.240122،،5491ببرع!كنثانا9-.،161

أشا..)35(للحلوتلارن.ةالروافيالمنهومملى.ضيه

ائامن.النصللارن)31(
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ف!نهاهذاركموترجد،لاالتيالأشاءبعضهناكأنبالقول(والمسمى

يعردولنالمرجردكيرمما.الاسميسبق،الحالةهذ.وفيأضياءَ.تسمى

الأضياءأننثبتعندماالحجةهذهدحضويمكنبرجرد.،مرجردأالاصم

ومثال)36(،قرآنيةآيةالقولهذاويثبت3(،)ْالحقيقةفيكيرمرجرد.الم!ما.

ن)ئي.لأيالاعلىالوعالروكيةالظردةحب.2،85!ر2،62،،5910،يرعد!نلان3(

الائتاس660-.1111،8رسرالارن()ضهtiمرصجرد"عرأوموجور،مادىيخرأوعادياَكان

ثيهكقمونالرواينأنلابتلأنهابالموفرعتملقةعر-3من)31(،ملحوظة78،عىى

!ممرمثةبارة:28Seneca---،20117-3الىالرجوعيمكا.المذكورةانظرتئل

15.كتاببها 50:)Aهنا!مولمافاالأنكروصاضي..،ادالرواتنلبمضالأولانوع.بض

ظنهرلكومع.مرجوتيروا،عرىعوجوتمالعاللىالأنجا.انالرواتيرنينول،لهممكذاالممئ

النظورئلالحتل،لىالموجوتالأضا.وهياكا،المالممنجزهأئلالموجو!ةعرالأنجاهمذ.

ويدأهالجالطرشعنبا!انُمكلآخرهضي.وأيوالممالتلرس(رنصفهرجملنصفهخراض)كانن

-5752ا+ح،صددوجيزلىدظهركماماجيزليركيىأكالارن.جصاْويىضكلا،ياخذ

3-2،AV..فالرالمحتزلةمففدمنجز.أنكللالموجوتنجرالأنباهعنالظرهذ(col،ا

المعتزلة،أتجاعمنوللحديد..t!93-،7291برنار!.002-6691،191إصلان.-134135

الموجرثةهرالاضا.هاض!،6بوروالجافى.-هـ66.6*م/بعد)سلىواكاطلج!انبنعادام!لىمن

هيوهذ.الرجود.بصفةتزهـطعامحلىالقالرالوحيدمرتمالىوالله.وصفاتهاببوهرمااصياهمي

ا،رسطوى،المالهيالكلويىالمنهوم،هذاأصلفيموجومةالردايننظريةأنس!دو.الحلقعسلت

صيفيببوهرويىيلتبي،للوجودالمعويالوجودباخمابةعبوقضيهلاىالرجردحبث

خارجانظر!ةلهذ.اتجالماتالأهـثركزودلمآحر(.رأىمحلىللاطلاع1(ا-،5691،43نالرالارن

بدونولكنا!ضأ،لهـانجَونتحكلانائظريةلهذ.بمكلن،ليلبلرأنجاوكما.وانطقالنلتنطاق

المتزلة.محدالعنيةلىالحالعيههومماأدلبفاندةثك

)Tافاحىما:الظنانبحهبفيحةكرابأصالهمكفروا.والذ!93آبةانور،صوةالكر3الفرآن

أئارماأليالص!بات7-8(،؟4اليث)منافيالرازىبذ!لر:تقيديمذااثالنجأْيبلهلمجا..

72تْ)توفىالكرممللفرآنمئورمنروهرجابربنجامد T/7991،1صز..منلارناهـ(.،م،

وكات.ضيا.إعده4او.ر،5ضبمأتالىييرالذىجا...)ذا.خىبينتالفامباهدوجد.92

)حىصَر-نم!ْأنأو.ئاخضي.،لا.لاضي.."الحبارةممئ!كونانمرحللايارالاتراحاتاحدى

يكلونآخرو-كلاْ،الحلمناالزجا:ىذكرضي..لاالمحرابهذاأن!كثفالرابمكانمل

4..,57،)الايغاحالرملعلىتلمعالثىأضعةبهالراب . )T -1,.vIاَخر،لرآيخائالاالرازى

I،295،النبمفا!يح . - A.اكاولفهمj dl Aنمرلهاتاكدولرجلومرالزجاجمىهذكر.الذي

527)المزمرالوطيالىربعاآخرهضضمأنحد.منهنثنربوندمابمدهعنايهنظرندما
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الىالموجوثةغيرالأثياءعنالحديثمنالثرطهذابعدنرجع7.

كيرللممىالاصمشقحجةأنالحصماستخلص.الرشسيالموضوع

هذ.علىاعتمادأللفعلالمصدرصبقلإثاتطريقةترجدفلاوعليه،صحيحة

الحجة.

الاصمأسبقيةاثباتاحتمايةنناقثىلاأنناهرهذاعلىالزجاجيورد

حقائقضوهفيبل(،المعرفةنظرية)أوبالمعنىمتعلقةنظريةفيوالمس

وذلك،الأصمأسبفبة!ينهالى11!سدرأسف،يْةننملمى،علهوبناء،نحريه

يىه.الفعل.ا-م3يُفأنويجب.نحريةبعباراتنتحدثأنأردناإذا

الفعلمعالنحريالاس!مقارنةبمعشْولكنالمسْاس!بمعنىْ

)-(.الأفعالمنأسمىالاسماهأنعلىاتفاقوهناك.النحريْ

(3ضومثنظريفأنالزجلي-سىجث.أضىحهمهفلا!هوحناك

للمرهيمكنكيفالزجاجييرضحولىآ.والممىالاصمتلازمحتىتُثبِتلم

هناكولكن.نحويةكانتمقاصدهلأنهذ.،الحصمحجةيدحضأن

تثبتأنيمكنوهذ.،اصمبدونمعانيهناكانننطريةقصدأنهاحتمال

رلكنننريبأهنفاثالاستمالشمجث2(21-ا1،230النب)منانجحالرازىهـالى1(ا-9528

اتصارجي:الحالمديثي.ويى،الذمنليمغهترتيالممانيأنومي،مشلنةالمخلمةالية

مذاأننين،نهرأيخا،نبرانسانجاببتنقربعدماولكئنمرلههسضأنرىاتاتيلعدما

!لص.!وروير8تانتلماثر!ا!االيللا:ا.اساةا،صا.اخلاتانآخر،ضضىالئص

؟يخة(5)صورأفعاتالىبصورنرفيالأصاهانالمولفرن،مولاهورا.ماحبأثتبلاصماْ،امح!

خارنجا.اضا.معوبى

-Atعىمحرهالحادىالنمل،الإبفاح،الزجاجيلارن)37( Ar.

.6-8الابقالمصدر)38(

ry.'--
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ا،صماء)93(ةاصبفةاحنمالبة

مقدمتنافيصابقاَأوضحنالقد.الخصومةهذ.أصبابمألةلديناوتبقى

نحاةخصائصمنهيايدينا،بينكالتي،-النحويةالمنطقةالمناماتأن

النظرياتعنالدفاعهؤلاءحاوللقد.الهجريإالرابعالقرنخلالبفداد

طريقناليصادفنا.جيدومثال،جديدةمنطميمابحججالمدرستينلكلاالقديمة

4".حقي!قياْكوفياْنعتبرهْلاولك!ن!نا،الكويخةالنظريةعنالخصمدافع:هو

دائمبثكلتنقلالذي،الزجاجيأصاتذ.أحد،كيصانابنهذايكرنوربما

الكرفية)1"(.النظرياتعنودافعدزسماغالباالذي،وهرالمدرصتبنببن

نيكلامهمنيظهرالنحومنالنقطةهذهفيالكرفيةبالنظريةمزمناَوكونه

علىالجاريوالمصدر(:ْاللغة)تهذي!بالعكيتابنكتابعلىالتعليق

فغللأندحراجاَ،دحرجتهبقرلكتشبيهاَالفعَالفيوجاز.التفعيلفغلت

إذامصدرهبناءعلىمصدرهفجعلوالسكرنالحركاتفيفعللوزنفىِ

الى،الفعلعلىالمصدراعتمادتفترضالكلماتهذه")42(.الرزنفيوافقه

المصدرأنبمعنى،الفعلنموذجمنالمصدريعتخرجبهاالتيالدرجة

للفعل.بالنسبةثانوياَضثايكون

اتسامبعضإنتقرلالتيالاطروحةلدعمالفلسفيةالعباراتوتتعمل

ن،،با،رحماظمياتالماياتجميعتكونانيمكنلا؟2ْ-1،24،4اليبمناتح،الرازى)93(

اتغبئمررآيكرنلاوما،اتفيلعلى!ثحورأيكرنلالهنهايةلاوما،تابةنجرالمايات

عدمعلىللاطلاع؟ْلفظةمضلكلْهلT.26-1،27المزعرهاليرطيلارن.إزائه3الاوضع

ادنا..)73(،سلحوكهائاعنالفمللارن،الأضباهنهابئ

.اعلاه)92(ملحوكتارنولكلن)04(

أعلا..)66(ملحوظة،الاثصالنصللارن،بنابنأر،()1

566.،اللنةتهذب،الكتابن)12(
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المعانييننمبزأنعيناإنالزجاجيبفرل.أخرىامساماَنبقالكلام

فاللون.ولرنهالجسممئالالزجاجييعطيثم،لسبقلمصطلحالمتعددة

ن،،يتورثهفيماللجسملاحقاَيكرن،الحقفةهنهعلىوبناءَ،طارئئيه

للحرادثويمكننفه)5"(.الجممنالتخلصيعنيلاالحرارثمنالتخلص

أنهركم)45(،الجمعلىاللونوِجرديعتمدوعليه،فقطالجمفيترجدأن

جسميوجدلا،أخرىناحيةومن)46(.الجسمعنمت!قلبانهيُعتقدإنيمكن

نفسوفيحوادثها،تسبقالأجامإننقولأنيمكنناهذا،ومع.لرنبدون

فالاسماء.الافعالتسبقمثلاَ،الاسماء،إنأي!اَنقولأنيمك!نناالمعنى

آخرومثال)47(.فعلهدائمبكليسبقالفاعلولكندائما،متلازمةوالافعال

المذكرمبدأاننقرلأنمنيمنعنالاوهذاالمزنث)48(،ومبدأالمذكرتلازمهر

عليه.صابق

فيمألرفةوالفعلللاصمتعريفاتهأصبحتأرسطوكتاباتترجمةبعد

م:rهterosْداثحد!ةبالمحانىيخملقفبصاابرناشانطقا!بفىوردمااناثاتعذهسعلارن)43(

.06و13و7النمرل،ديمايكوصجومانز.23ب261-114،ح،ح،4ار!و

،-3-7.22الفملهصكبوصديما،جوهانزئلاْلارن،()4 -13 rأشا..)88(والملحرظة

(to)ويى،الجمداخلمراللون7780-ا20520-ا13،91عيوصديماجوهانز،مئلالارن

."بملىهولونكل11ْ82،حate!أر!ره24-4،260الابقالمصر،بالحكى

591،1،صرع،كألانانظر(4)6 0 7 4T.مقالات،1،ضحري،5-91،152كا.،3،؟729برنارد

مقالات،الأئعرىعد!ظ!.ر.كماالحوادثمحننظامنظربةتارن.0956ا-293516،الإءمون

الأجام،وهي،ا،لوانبمونضيهأىإدراكنظغلاانظريةمذ.حباذ362(ص،الإصلامن

نامردارن،ببمنْمملتملانوالحوا!ثالأجامالمتزلةراىو-ب،لونبداونحبمكلحد68لا

أعلا..)22(5الملحوظةلارن)7،(

اتبوومنانعهوهلا،اللامميهصاآممبحدحوا.بخلقاتملقةالتراَنلرمااليالحارباضئا.)8،(

انظ!ةتطورتهنابعدولكئالمرآش،اتنيرلهناص!ح:الكلامضلقحرلالجدللىايخانجد.الني

أمنا..اتاصالفمللارنمقل،ئكلاللفوت
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،التعريفاتهذهبجاذلةضعروانحاةهناكأنويظهر)94(.الفلسفيةالكابات

هذابدايةفياتتستالتيالزجاجيملحوظةمنالاتلعلىهذاويظهر

عنالم!نطقفصلنف!هالزجاجيوحاول.الارسطيالتعريفحرلالفصل

داثماَ.موفقاَيكنلمولكنهالنحر،

اذصرتيمركب:ْعنعبارةبأنهPoeticaفيالاصمأرسطرعرث

DeInter-وفى)05(،بذاتهمعنىلهجزءأيفيهيرجدولا،زمنبدونمعنى

pretationeانفصللىاذا.زمنبدونمنىذاتقليديصرتالاسمأنْذكر

اختلاتيفرهالتعريفينهذينيينوالاختلاف.(5)1ْمعنىبلااصبحجزءعنه

منابتداءلل!*مالمتعددةالعنا"-رعن"oeticaكتابيتحدث:الصينطبيعة

ناهيالسياقهذافيبالا-ماتمعلقةالخصائصومنالبهيروحتىالصنير

صفةتوجدوعليهصغير.،عناصرمنتتألفالاصماء

Deف!نالأخرىالناحيةمنواما(.)2ْ/مركبمؤلف Interpretationeيؤكد

فلاوعليه،الجملةوهراكبركلمنأجزاءوالأفعالالأسماءانحقيقةعلى

كتابيتعامللاعناصرمنمركبا!،والأفعالالأسماءكونموضوعنايتعلق

Poeticaوالأدبالأسلربطبيعةمعولكن،والكلامالكلماتطبيعةمع.

0918،108T.فالصتابنانظرأرصطوشصيفاتعلىللاطلاع)91( 6 -Y r 61 0 Tit- f.رلاركن

11457،س!ار!و)05( ،،Pاللنريك،ع!معنحة-صم4لىالمغةالوحلةطالع.ا-12ا!ر

.6791تاجابابو،رمرربورهر-،0591!ارباتوكذلك5691باجيارو!لذلكوانظر

.2.-ا9!ر،416،ح،-!ح،ولأأر!وتبانظر5()1

Tor)09نالستا!نذكر.مامعتنق52() ، 1 ،1)A4ا.سمحئمنجرافي،كامنمربانtءnh*

طىالكللمةلهلها،صليالكل!نمفبولأ،يكونأنكني)مر!لب(sunthet4مضالى)مفهو،(

علحوكليت،691(5لثرأدفألارن،(01صطر1،3عى)ضحركتابهافظر،(sunthet؟)انها
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فيمهماَولبسى،أسلرببةنظروجهةمنكلامأنهعلىهناالكلامبُعاملحبت

منعمInterpretationsيهتمتقلبدياَ.ونتاجأالأسماءتكرنأنالسياقهذا

،للكلامال!تقيديةبالطبيعةيتأثرالذيللتفيهر،المنطقيبالتركيب،أخرىناحية

صرتالاسماننيالتعريفانيثتركوبهذا.تقليديهالأصماهتكرنعليهوبناء

الخاصيتينبهاتينالأصماهوثرك.مستقلمعنىلهالشواتسامه،معنىذو

الفعلبثبرببنما،زمنإلىلثرلاالاسمأنهرببنهماوالفرق،الفعلمع

ذلك.الى

يرجد(،بينما3ْيونى)ابنمتىترجمةفيكابتعريفويرجد

فيوكذلك(،الفاراي)4ْوتعليقترجمةفيع!Interpretationeكتابتعريف

صرطعلىالتعريفْهذاأنالنزاليويضف(.)معيار()َالغزاليكتاب

فيرشدابنوكذلك،منهمختصرأشكلاالخرارزميواعطى(.)6ْالمنطقينْ

كتابفياختصارأ،أكئروبثكل،لتعريفآخرضكلويرجد(،ترجمت!ه)7ْ

التعريف،منالثانيالجزءحذفالذي(المنطقفيالمستعملة)الألفاظالفاراي!

اثمتركةالخصاثصولي!،فقطوالأفعالالأسماءبينالفرقيبقىوهكذا

لنهما)58(.

ففدارصطر.لنعربفاتالعرليةالنرجمةفيالإضافاتبعضهناك

21-3.!ر127،ص،Aterبد!ي،انظر)53(

ا-2.صلر92،ص،ضرحالناراممى،انظر)54(

(5)oر،،1،مبار،الفزالي!-Y f l?4-هبلمر7،عارنجاابنتريفتتر!اماو.)

.901-سطر،541،العلوممفلايحهالحرارزص()56

5(V)5-52366ضصرضدابن.

13-14.!را،،1،لناظهالناراكى،)58(
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مفرثة.كلماتالأسماءأن(والنزالي)9ْوالخوارزميرثدوابنالفارابيأضاف

كلمة،منأكثرننضمنالني،الجملاشا.وينينهاالاخنلاتروسموهذا

بعضللفظ:Categoriaeارصطو،كنابفيأيضاَموجودالاختلافوهذا

وهذ..المصاحبةهذهبدونتلفظالباراتوبعض،كلماتبصجةالبارات

يقهروْ،الرجليركض:ْكلمةمناكثرمنالمكونهالعباراتعلىامثلة

،بقرهْ،ْرجلْ:ْهيمفردةعباراتعلىالأمثلةومن،الرجلْ

محصتلة)61"،الأصماءإنالنزالييقرل،عليهوعلاوة6(.)ْ+يقهرْ،+ْيركض

المحصنلةالكلماتينارصطورصمهالذيالفرقبفابامنهذابكونوربما

المحص!ئلة)62(.وكير

صرتالاصمأنْيذكرالذيالزجاجيعندالاسمتعريفويعتمد

المذكورالتعريفعلى)63(بزمانْمقرونغيرمعنىعلىباتفاقدالموضرع

)بالاتفاق()64(.تقليديةالأسماءأنذكصلأفه،ع!Interpretationeتبيخمر

سابق،زمنفيئرجمقدكانمحمInterpretationeكاباننتذكرانويجب

يدعلىمتأخرزمنفيPoeticaكتابتُرجميينما،حنينبناسحاقيدعلى

.ا-517!ر،42محبار،لتحريفأخرىننهْفي)95(

-151ii،!ءه،حأر!وهانظر(01) 1i.

.ا-12،517،ميار"الغزالىلارن)61(

ْ:03-92ار!و،)62( 1، 16 DE Interpيثيرا--سجدولااصآ،يترجلْ.يىوعبارة

+سجممعرت()عرمحملعراصصأنيهادعاولكلنصيا،حكلصأرلاجحلةيتلأنها)يها،

..محملعراص!انهاْصلى3(532الرح)!.،+هثيaه"ristonالفاراني

.اا-ا.!ر،48الإ!ضاحهالزجاجي)63(

2ه254-ه،6391لوصبل،نارقنجواطوْهيkatْةsunmekenلبارةالمادبةانرجمصةان64()

.)2،-23(
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نأوهي،الزجاجيذكرهاالتيالإضافيةالملاحظةومعنى6(.)ْيونسبنمتى

قبلمنالأصماءوضعحولالنزالينقاضيفسر.،موضرعةْالكلماتْ

المصطلحمثلتماما،وضعْالعربيْالمصطلحيثير)66(.لابنائهمالآباء

يتناسبوهذا)68(.للاسمالانسانيالابتكارإلى،(thgsis)لهامافئاليرناني

العربالمنطقوأهلارصطرذلكيعتقدكماللاصماء،التفليديةالطببمةمع

له.كورثة

الاسم"أنوهرأرصطو،ذكر.،للاصمآخرتعريفاَالزجاجييذكر

منضيءعلىجزؤ.يدلولا،زمانبلامعنىعلىدالمرضرعصرت

الرئشةالاسمعناصرأن)بمعنىالآخرقسمةيتضئمنالاصمهذا)68(،معناه

آخرينئعريفينمعالتعريفهذانقارنأنيمك!ننا.فياته(قائماَمعنىلهاليى

نأنعتقد)جمالأ،(.الألفاظ)كتابوفيتعليقهفيالفارابيذكرهما،للاسم

هذاكانوربما،المنطقيةاتعريفاتفيللزجاجيالرئيسيالمصدركانالفارالى

)96".أصتادالزجاجيكانالذيالراجابنتلميذ.خلالىمن

النحر،كتبفيوللاصمالم!نطقيئللتعريفآخرضكلهناكيزالما

التعريفمنالشكلهذاويميزالانجاري)71(،وابن7(،اليرافي)ْذكرهوهوالذي

.6891،760VA،بدويانظر(65)

.41-5،6،11صصاأ،ليالضا(66)

6صرحثلأانضر6(7) ، 013 .D Tاومفارت!u6 hetai katقارن.ملىْ.وضعالمريةالمبارةءا

ادنا..)61(،الملحرت،اتاصعالفصل

.6-91،7،الإيناحهالزجاي)68(

)57(.ملحرتأعلا.الادسالفصللارن)96(

يخب)1(.ملحوظة،،9صللأيضاحتحقفهفيمباركابخاص،1،7الكابضرح،اليرالي)07(

جانجهمنلخأهذاولكنا-4،2،،6مائلالعبهري،تجلمنالراجابنإلىتفرل!اانحريفننى

18-91(.مىانحنقلىمفدتللاادفقملالخةادارن

.1-50819،اصرار،نجارىايهابن71()

-232-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أخرىمجموعةوتؤكد()32".بالزمنالارنباط)بمعنىه"اننرانمصطلحوجرد

عنالاصماءئفملوهكذا،للزمنتثيرلاالأصماءأنالتعريفاتمن

التعريفاتهذ.جميعترتبط)كا(.الزجاجيتعريفعليهومثال،الافعال

(.الألفاظ)كتابفيللزجاجيمختلفآخربتعريف

يذكرونأنهمبمعنىصرفياَ،عادةَالفعلالعربالنحاةيعرف

تعريفاأحيانأويذكرون)"7(.والحرفالاسمعنتميز.التيالصرفيةخصائصه

لهيكونانمحلىبقاثرولش،للجملهكمصندالفعلوظيفةيزكدنحوياَ

ضير+كلمةبانه!Interpretationeكتابهفيالفعلارصطريُعرث.مد)75(

عبارةإنهبذاتها.لاقسامهأهميةتوجدولا(،oد!+ع!inei3)الزمنالىايضا

ارصطو،كتابفيترجدولا+)76(أخرىلاثياهالمس!ندهللاضياءاضارةعن

Poetica،صوتمنمزلفالفعل:ْالاسنهيةالفعللوطفةإشارة

)33(،بذاتهْمشقلمعنىلهمنهجزءيوجدولا،وزمقمستقلىمحنىفيم

بل،صرفيةخاصةأنهالياقهذافي+"الزمنمنيُفهمالايجبوهنا

الخوارزميترجمةفي.الفعلاليهيئيرالذىللم!كخاصيةفهمهيجب

إلىProssemaineiمصطلحتُسمعمInterpكتابفيللتعريفوالفارابي

.22-ه،34،،1،الغبمفاتح،الرازى(يفاهذااتى،Y}I!-،،،المفمل،زمحريقارن)72(

r-51،،العاحبي،فارسابنفديظهركماالزجاجي)-( f51،35،اليبمناتح،الرازىلارن

أعلا..)ب(انلثالنصللإرن)،7(

أعلا..)ب(5اثاكالنمللارن)75(

51أرصطو)76( 6 ، De Interpretations6-7ب.

(vv)01هأرسطو - 1 ، 1 1 157 Poetica.
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مثلويرجد)78(.المعنىهذاوزمن،معنىعلىدلالذيالفعل،تسمين

إلىلثرلاالفعلبأنأضافالذيالغزاليقدمهالذيالتعريففيهذا

الىلئر)هذاالفعلإبيشيرالذيالمعىزمنإلىبل،عامبثكلزمن

ما:ْهوالزجاجيتعريففيالفعل()97(،الزمانيوالظرفالفعليينالفرق

ارسطر،تعريفتأثيرهناونجد8(،)ْمتقبلْاوماضيوزمانحدثعلىدل

.حدثْبْاصتُب!دلتقدالمعنىْ+كلمةأنوهر،مهماختلافبوجردولكن

هذايكرنربما،وزمانهحدثالىتثيركلمةانهعلىالاَنالفعليُرصف

حوادثعنْتعبرالأفعالإنتالالذيصيبويهإلىإشارةالتغيير

الزمخضريتدمهاالتيالتعريفاتنفسهيوهذه)81(،الاصماءْ

)82(.والرازي

ثراكسديونيسيوسيُعرث:يأتيكماهراليرنانيالنحرفيالرضعإن

ناوتستطيعمعربةغيركلمةهوالفعل:ْالصرفيهمراصفاتهحبالفعل

it)عملعنتعبرالتيالإفرادوالجمعوالتأنيثالتذكيرصيغتقل (energeia

ابولرينرسفيهمبماالتعريفا،هذاالمؤلفرنبعضاتغ(pathos(83ْ))حاله

(VA)ا33،،شرح،الفارا!0-13ا1،2،،الحلوممفلاسبح،الحرارزمي-r.الفارا!،ايفالارن

.3-5391،128،6بدوي،يرنىبنمتىPoeticsتمريفترجم،1،-42ا5،،1،الفاظ

.ا9-ا،236ضحر،رضد،ابنلارن

)1v(وجودوزمنممئالىثيرواحدةعبارةهو()الكلتالفحل:1ْ،-42،1743صيار،،افزالي

.....المعئ

0()A52صنهاية،الإ!غا!،الزجاجي.

أعلا..أ،انالتالفصللارن)81(

الرازىافيس،0000بالزمنالحدثارتجاطالىثيرما.الفمل:801،6،المفصل،الزمخري)82(

ا،ضل:من9!ر.511r،النبمفانيح،الرازىأيضاْلارن.51،3611النب،مفاتح

محدد..وتخلالمحد،عرضي.فىالمممرتلازمالىسيركل!ة..الفعل

.-ه4!ر،64هثراكىدلويخيرص83()
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نا.للفعلأصاسيةليستالصرفيةالمواصفاتأنأضاتلكه،ديسكالوس

نأفقطهذابعدلناويمكنثه!ه(.a)لحدثاضارتههيللفعلميزةأهم

طارئهفهيالخصاثصبقيْةاما.للفعلتعريفنافيالمؤولالمصدرنُضتن

(At) (Sumpazhepbmena).لكرنهنظراَ،الحدثعلىالتركدهذايكونوربما

عنالمسؤولهر،اليونانيللنحرمتأخرةمرحلةفيللفعلاصاسيأمعنى

للفعلالعرببةالنعربفاتفي"حدثْبكلمةالمدفْكلمةْعنالاسنعاضة

احتفظتقد+معنىكلمةْإنالقرلالمهملمنإنه.النحويةالكتاباتفي

الفلسفية.التعريفاتفيبمكانتها

يخففلسلوالعرساليونافطالنحويننيبالحاجةضعررهناككان

للتفيهرانعكاصاَيُعدالكلامأنوبما.الكلاملاقامهرميبثكلمتلل

الاعتقادهرهذا-كانالكرنفيالمنطقيالتنطيميعكسبدورهالذيالمنطقي

-لااصطلاحيأوترقميأنهيعتقدونكانراصواه،النحاةلدىالائد

التسكلليالمرضعنفىالكلاممنقسمأييحتلأنيت!قلانالمرهيتطيع

للاقسامالتيالحقرقنفىالقملهذايكونأنيجبوأنه،الهرمي

حالماأنهبحجةهرميتسللعنبحفديسكالرسْويبرر8ْ(.)ْالأخرى

يتفقأنالمرءيستطغلا،الهجائيةللحروتالهرميالتسللبمدأالمرءيقبل

،طارئأمريقرر.النحريةالعناصرترتبأنيفترضرنالذيناؤلئكمع

منجزهلكلقراعدلعملالنحريحاجةهذاويرضح،)86(.كاملبثكل

(At)تبها.وط2267،،1918ذالضاين

3دبكالرسلونجرمىأبو)85( ynt1صه -\.t

نحىوهي.العركىلنحوالهرمياتللفظامف!ناملمةتخلهالؤيامانالىثيرمرتكلمة86ْ()

المقعد.ويخفةئلويخفةلهارتفاعالىأيخاتثيروربما..و.درجةهو.رتجة..غوةالأصل!

هققترتباتاعوشماليد.لىالمرهخلهالذيامانالحباصالمتعلىرتت(و)1.مرتتكللحةتحئ

خلهاالغانزلةبمحى..مرتةأصتحفمكانهأيدحلأنلىالحقلهالذىالرجلضىيحا

الاعر.للمشعالاضاصاتلللىالمر.
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العربيالنحويثابها!رصهذاوفي.لغرتظاهرةكلولتفسيرالنحر

.كبيرةدرجةالىاليرنافىوال!نحر

الفعل،علىالاسمباصبقيةالمتعلقةابرلوينرصحججنحللعندما

علىاتعليقفيالموجردةالحججإلىبالإضافة،الاخرىالكلامواتام

الاسماءأننجد)7"(،الأخرىالنحريةالأعمالوعلى،ثراكسديرييرس

الآتية:للاصبابالأفعالتسبق

الىالأفعالتثيربي!نماداه(،)،"3موادإلىالأسماءتضير.ا

.()الحدثتبقوالمادة(sumbeكايمول)3حرادث

والىنشاطالىالافعالسثربيماأضاء،وجودالىا،سماهلثير.2

دائما)98(.فعلهالفاعلويبقالاشاء.تلكتعاقب

ف!ذا3014ء:و50+ح!همثلالمنطقيالجزءنفسوالافعالللأصماء3.

ويفترض\(،صحح)ْكيرالعكىبينماأيفا،معهالفعلزالىالفاعلزالى

،38I،+لاديكلالوصلريخوصأبو61:الأصماهأجفيةليحبجأعيتالآيةالصرصفي)87(

.ا8-.216،المصدرنفى،،.5-7106+.!صرح3يبهاوما91،24المصدرنفى5-802

21-935.23،المصرننى07،شبهاوما35811،المصدرنذ!56-244070الممحرففى،ه

0369.المصرنذس8 r1-t1.5150158الممدرنفى2001-.552113،المصدرنفى-I.

12ا522،الممدرففى11 . rr- r2،المملرففى13تبحها.وما1،501،2،ثويروبT،

2T416-*376.3،صفرويخوص15.يتبعهارما2306،المصدرنفى11تبمها.وما . A

لىأمونيوص750،180،كوهـثعاحبجررجوس136017صجوتيغغقيق،يودجوص

34ارصطوكاب ، 201 De Interpretبوصنحبق.

(AA)15.،901،12،13،:نصرصفى

2.18؟،6،8،9،01"1،4،:نصرص!)98(

5141أر!ر:المصطلحهذامنىمحلىللاطلاع)09( ToبYA7ه Categملحرفكولارن8،3ب

أعلا..)42(
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لينما،الفاعلبزدبهوالعملصحبح)؟9(،نجرالعكسببنماالفاعلوجردالفعل

)29(.صحيحكيرالعكى

عام)39".بكلكلمةبمعىْأيضأ(onoma)كلمةتستعمل.4

نأيستح!يللآنه،للكلامالرحيدانالاعلانهماوالفعلالاصم50

لتأليفاسمانيكفيمحدد.حالاتفيأنهالابدونهما.تامةجملهنبنى

اصمبدونوالفعلمفهرماَ.اليه!نرنةالفعليكونعندماوذلك،تامةجملة

ناقصما439(.داثمأيكرن

منالأمرهذاعنتتحدثصفحاتنقتبىاننتطيعوربما

العربي:النحو

الىنرجعأنعيايجبالمحضةالمنطقةالحجةهذ.اجلمن.اإضافة

تثيركلمةهرالاصمأنْذكرالذيالرازيمثل،النحرحولمنطقيةكتابات

لزمنالجوهرهذافيضيءملازمةعلىتدلكلمةالفعلوأنجرهر،إلى

الاسماء.عليهتدللجرهرحدثأنهعلىهناالفعلوئعرت9(.)ْمعينْ

)69".التعريفهذانفسالبرانيونالخا.وشت!عمل

الاسمباسبقيةالمتعلقةال!نحريةغيرالرئيسيةالنقطةهيهذه2.إضافة

.2،3051ثرسربانظر،المصطلحاتهذ.عن9(1)

.9،13،15"6الصوصفي)29(

.1،6،11ال!وص!)39(

6791،5ثوتلارن.Ivنصلي)،9( I53-اIمعنقارنأنيمكا.الأئلةمنمزيدمحلىللاطلاع

ناءيخروبحفهامقلةالمحاشبحنىأنالرواتجونبفرل:2181ْ،-3رواليا،نصاالحبةمذ.

بحنىمنأ.نالْلأتا)بكب(،grdpheأئلنمل،فرضكللهااليهياتاتفيرالمحاني

وما5712،+.!ضرحوائافيالأولبالخصاتحلنةا،نمالوهيعريح،تاعللهابىا،نحال

يتها.

تبها.وما1،2؟151هاليبمنلايحهالرازي)59(

69)Q4(.وملحوظة)ترجم(ا.مى،يمحيلارن(
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فصلهفيذلكيستعملالذي،الزجاجيعدهذاونجد.النحوكطالأدبفي

علبهاورتكزالتيالحجةذكر،ماعلىعلاوة،وهيالمصدر)79(،اصبيةحرل

للاصم)89(.تعربفه

حأ304genos.ينبالعلانةوالفعلالاسمعلافةمفارنه3.إضافه

وهثام:والفراءالكسائينظريةفيواضحغيرهذاانرغم،مرجرده

يُصشرلاالفعلبينما،الفعلفييُسترالاصملأن،الفعلمنأخصْالاسم

الفعلنفرلْالنيالرازكطملاحظةإلىالاشارةأبضاَوبمكن9(.1+)الاصمفي

علىالدالاللفظأما...،الفاعلالىالاصنادعندالا،بهالتلفظيمتنع

1(.)َالفعلْإليهيُندأنيخرمنبهالتلفظيجوزفقدالفاعلذلك

كلمهْعلىْللدلالةأيفأيستعمل"مصطلحْاصمأنركم.4إضافة

النحركتبفيالاصتعمالهذامنالمتخلصةالحججفان،عامبثكل

عر!.نحريمررقب!رايعلم!نا،حب،مفترضةغيرايرناني

جملةتثكيلفقطالأسماءتتطيعجدأ:مهمةال!نقطةهذ..هإضافة

نأيمكنهالاالأفعاللكن،الكلامأتصاممنقملإيحاجةدونماتامة

فيautotelesاليونانيةالعبارةلترجمةالم!تعملة)العبارة؟(.ذلك)؟ْمثلتعمل

1(

أعلا..،تاثاكالفصللارن(

أملا..ا،اثاثالنصللارن(

ايونا!للفملمكلافئاصتترْالفملfrْ-101،الإيضاحالزجاجيكديظهركما(

(Suneispherein).

A-،1،111،النبمفايح،الرازى(ا v.4،3"،لة+ولس!كأوللمبالمعلقانتاضلارن

اعلا..

ا،نجاريابنيتبها.وما13،،1،1،الحصاضجي،ابنا-120ا6،،1.الكابصيبر"ها(

13الانصات 5 1 . rوما1،11152،النبمفلا!يعالرازي90ص،!رارالأنجاريهابن.كبهاوما

ضفةحولانقاضىلىالحبةمكاضحملتحيث-.،0051rالابضاح،الزجاجيلارنتمبها.

31.،7291جابوئكلارن.الالالممفلمعمفارنةالأصما.ه
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شكلفيحتى،الأفعالتحتاجحيثا(.)2ْئفيدْهيْال!اق،هذا

فيعنهيُعثرالذيوهوداثمأ،فاعلإلى،والمفطبالمتكلم

ندريولاا(.)3ْللاسممكافثةاللاحقةوهذه.(Suffix)بلاحقهيةالر

ذُكرإذاإلاأبداً،فاعلههرمارالغائببضميالمرتبطللفعلبال!شة

)،01(.الاسم

هما:اَخراننفطتانوهناك

إلىالافعالتثيرانيتوجببينما،فقطاسمإلىالأصماءتثير.ا

وحالةالفعلحدوثومكانوزمنومصدر،أكثرأوواحدومفعرلفاعل

عليها.سابقةوكذلكالافعالمنأخفالاسماهتكرنوعليه\(.)َالفاعل

اسبقيةعنيدافعحتىولكن،الحقيقةهذهتيردوصيرس-(س)بذكر

ضيءإلىيش!يرفالاصم،الاصممنأكثراضياءالفعللدىانذكرْالفعل

انا)ة!ب!اجملةفمثلأ،،كثيرةاشِاهالىالفعلثيربينما)الاصمإ،فقط

إلىكذلكوتثير،القرلالحالةهذهفيوهو،بعينهالحدثإلىتثير(،أقول

)601(.'...الزمن

.2(

.3(

(.1

.5(

.6(

.أعلاه،اثنيالفمللارن(ا

لتمْالفعليةْا،ضكلالعلىللاطلاعتجبهاوما01،،300الحصانص،نجيابنمثلالارن(ا

لهيىلكن،منهرماثانيالكلنيوالضمير،صرتجةةبما.ضميرآالأولالكلتضن.تامْو.

حللت)39(.ملحوررأعلا.،أ،ائاكالفصلدارن.الأصاهلنةغتالضانرتدرج،موتيةعارة

)،9(،أملا..ملحوظةلارن.ايوناشالخرليمخلفسكلالأولالسىفيالفحيةالأضكال

)جريبور!رس(.17نصمع،3-ه،001الإناحهالزجاجيلارن(ا

،101الإبناحالزجاجي266-2670صصبالىئحب؟-6ا0555،؟النبمفلأيحالرازيا(

-2.ا

ب)عناتجاصتجبهاوما6791،03بورعبنانظر،consignificareمفهومملىللاطلاعcا

G!(.)191805223694نال،ضاكألارن.136ص2جوتبغتحفين،تجوهحيرسص-(
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بالقدرةعنهاعُئرالتيوهي،أخرىحجةالبصريرنواستعمل.2

)1ْ7(.الجملةخبرو/اوالفاعلعملالاصميعملأنفيالنحرية

تنربحادثانأوجرهرانهماالاسميوالخبرالفاعلأنالزجاجييذكر

نأيمكنكلمتانبانهماايضانعرتهماولكتاا(،اسماؤهما)8ْالعبارهفيعنهما

والامتناعالصفاتمثلبالتحديد،)معاني(لاسمباترتبطافكارأعليهمانطبْق

تمثلاأنيمكنعبارتانبهوالمخبرعنهالمخبرف!ن،أخرىوعبارة.النداءأو

عنالنائبالاصمأو-،بعباراتتمئلا،أنيمكن،اوالخارجيالعالمفيشنأ

نقصدماذاولكنتعتورها.التيالمعانيطريقعنتوصفوالتي،الم!مى

الرجرعمنبدلاال!زالهذاعن،نجيبحتى+؟بالاسمترتبطالتيْبالافكار

يوناية.مصادرإلى

منأول.مقالحاصالقرنفيعاضالذيبروتاغورسالصوفيكان

!uthmenesالكلامْمناركانأريعةلشومتِز،الجملعررفثاتتحدث

اتقسيمهذاوكان.ا(والأمر)9ْوالإجابهوالاستفهام،الرغبةوهي)ولةكاقا

ارصطوكتاباتفينجدأننا،الحقيقةوفيا(،ا)ْالبلاغيةلدراساتهنتيجة

وهر،انطقيةللدراصاتمرضرعاتكرنانيمكنالجملمنواحدأنرعأ

منالأخرىالأنراعاماخاطئأ.أوصحيحاَاليءيكرنبانالبيطالحكم

فنإلىتننميفهي،الخ...والاص!نفهاموالرغبةالامروهي،الجمل

(70I)هبائاثالندلوكذلك.اعلا.)82(ملحوظةأ،النالثالفصللارن

ملحرظة)-(.

تبها.وما12،14،الايضاح،الزجاجي(1)80

.ا.لم38،ص،5191رادءماترلارن()901

.5891كولر11().
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انرحونوكرز.؟(الخطأ)2؟أوالموابتضعلاختبارلا،نها،1"؟)1البلافة

)الحكْم،الكلاممنأنراعخمةبينوميزوامستمر،لكلالمنطقيابدأهذا

فينجد،أخرىناحيةومن()3؟؟(.والتوسل،والاصتفهاموالركبةوالامر،

نفرياَشطابق،حفبفينحرينص!نيفإلىنحولالأرسطيالنم!نبفأنالنحر

فالرغبهالنفصية(،الحالة)تمفال!نحريةالأفعالصيغالىالتقيممع

ابرلرنيرسوبخبرناا".اوهكذا)4الزامياَ،أصبحوالأمرتمنياَ،اصبحت

ذهنةحالاتبأنهاأمحربر)،ولح()5النفيةالحالاتهذ.عنديكالرس

مر.ولأولهناونجد.آخرلخمىأوبالحدثتت!علق(psuchikaidiat)دأص!"

مرئبطةفعليةأشكالهيبل،فقطفعيةاشكالآليستالأفعالصيغأنعارة

الزجاجيربطصببكبير.وبدرجةيخحروهذا.''()5للفاعلالعقليةبالحالة

1(

3(

1ار!ر11( ، iv De Interp،وموا!اهاوالصتنض!نإذاإلا،تةلفظكل.بىنجبمهاماأر

)يخرا،لفاظجيم!ا.أوصحبحةتكرنلاولكهالنظةمي.ثَئصلي:لفظكلتفتلا

ا،لفاظتسسنصا،الأديةالنظريةأوابكةدراتإلىنس،نهاجانجا،صَكانكبالفنرية(

78-*،0791!جرولارن..الحالبةالمراتالىالتربئ 4Vo-Vj.

أعلا..ت،اناكالفمللارن،جملةأونوصةلفظةتحريفعلىللاطلاع11(

القاتمذ.أرفامأنجاأمرنجرصأعع!5891،230كرلرالأصا.،لهذ.اللاببالأصساهانظر11(

أدنا..()118ملحوظهلارن.للبكلالحصة

نحربلمحاولة!الرفانكلةالرطتالصنةتكل.27292-ا1951820فالصناكأ11(

يخصيخ!ااجرةمالةالرماعاحببعفربالربانيالخرينانى،نحرينظامالىالأرصاتنبم

921.25-.،9188بردسلارن،الجكلومبمرمحاتالذيخةالمغ

rدبكالوصلر!نوصأبر11( ، 9-15 ، t t Syntضخصالىالمصراضارةعدمصبس)المالة

ئخصالمممراضارةمحدمصبعنبترونالذينازنكأنلىكدو.ومبالذمت(توعتورلم

مفرد.هو.سدثفكللجححأيكونلاالممدر،نوزلكمفحكةبطرشةتصرلرنفيةوصينةررلم

برت!المصدرأنوجبه,(psuchik؟difthesis)الذبخةالحاكالىالممحرمثر!عبهومح!وة

بحاتهماتمريحيظيرن،عنلايخين!لانراافا،ففطوالأضضاعى،عدكدينأضخاعىالىللاثارة

عنالمممريتيعدماولكئرعد!.ضضالىأصلاْسبرلاب!اتهالفحلحىومحب.المقلية

وتجبةجصحأ.ارئفأوأ!رادأاكانر)نايحاا،ضغاصأوئكيينيمز.انعبيببصصنما،ضضى

.طبفاْذ!لرناكعانماما،الذفبةالحالةالىالمصرنبرلا،لذلك
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واستخدم.الإصيةالأفكارأوبالمعافىالأشباء(لحركات)الممثلهالاصماء

وكان،مختلفةبطريقةولكننفطالارسطيالتقيمالرواتيرنالفلاصفة

أنواععثرةالى،الأصحعلىأو،انراععشرةإلىالكلامتقسيمفيذلك

،أ،مح!)6؟autotel.)1،حالمستقلةْالمعاش+من

لبتهالذيالتأثيرأولآنلاحظ،العرلىالعالمإلىعودتناوعند

فقدصينا)7؟ا(.وابنالفاراليشروحاتمثلأرسطر،كتاباتعلىالروح

وهيتقريباَ،لبر!اترسالخمسالفئاتنفسإلىالتوصلالفارابياشطاع

وكون.ونداهوتضرعوطلبوأمربالخطأ(أوبالصحة)الحكمجازمقرل

وهيالصغاإخرانعبارةأيضاَتثبتةاليونانيبالجداعلمعلىالعربالباحثين

منأنواععثرةأنهاآخرونيعتقدببنما،ستةالفاتأنالناسبعضأعتقاد

،أنواعخمسةادركبريبادوصانامونيرصملحرظةمعيتطابقوهذا،الجمل

نأالاْعنباربعبننأخذأنويجب.الجملمنأنراعدثرةالروافبونادركببنما

أربعه(Brethren)وصنفوالامر)8؟\(.النهىبنم!زواماغالباالعربلمؤلفن

نأإلىلثروهذا،والنهيوالأمروالاستفهامالحكموهي،الجملمنأنراع

تاثمةفيالاخيرتانالفئتانهاتانوظهرتموجردين"911(.غيروالنداءالرنجة

16(

8(

envابربكىضجكىرتمهاالنرالتاتمذ.( 2، SVF = 8007. Adv, Mathوكذلك

186لاريوصديوجيز 2، S F 66! ، V.صتقلةمعانتحطيالغالممانيمنالفناتتلكمي

ادنا.(.الماضرالفصلانظرL,ektonعلى*طلاع

-1oعبارةصياهابن51-52،من،ضرح،الفاراكلا( A 1r1.مذاالرطفيانحرانطقفينجد

،9188يركىهـ(.م/137)القرنزعيلزعمأبطالاجوهانزضدالجكلمنتاتخصالىاتقم

ْ:امرنبوسملحوظةلارن.112-.391،،المناإخوانرصانلا( 918 2، SVFلموهكذا

ماحبانراعالحمةلاءآخر،لنظايمعولاا،مررلاالربخةمعلا،لنظكلمعأر!وتجمامل

القوية.معنحاملرلكنضوا،محدأنواعالثرةسعولاكلكاموسلال

ونى.وامرواضنار)نجر(الكلابةالقات9110صنهابة3،وطنل(ا
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يميزلمحزمابنلكنوامراَ،واستفهامأودعاهخبرأتتضمنالتيحزمابن

)121(.الكلامْبعناصرالجملْفناتحزمابنوشمى12(.)ْوالنفيالنهيببن

والنداهوال!نهيالامرتتضمنالتي،الجملقائمةتكنلمالزجاجيوعند

عدم،الخصوصوجهوعلىالقائمةهذ.فينلاحظحيث.كاملة،وال!نعت

مكافئة)الصفه؟()22؟(ال!نعتنعتبرأنيفيكانولربما،الحكمْفئةْوجرد

خبروْفعلْبمعنىْمتأخرةصطررفياستعملالحقيقةفيوالخبرللخبر،

.هفعلي

باستعمالا،سماءتميزالتيبالمعا!الجملانراعتسميةتفسيرويمكن

ابرلرنيرسمبدأمعبالمقارنةوكذلك،الياقهذهفي!أ،محألكلمةالرواقن

للفاعل،الذهيةالحالهالجملأنراعتصفبهالذيالحدلىالى،ديكالرس

ومفكراَ.معلوماَفاعلاداثماوالركبهالأمرجملأنراعتفترضحيث

'.-!t،1،265الإحكام،حزمابن()012

7A،)متيالجارعبدبتحكل:اعطر،5691،05اَرنالدز(12)1 ir)ابقهذار!الكلامأنراع

12الابقالمصردارن.(5الكلاماقامتنيْلا 05، ، Vونى(.وأمرخبرئل،وضروباتام

أح.4غلأههوله!ابرنانىبالممطلحالمصطلحمذابذكر

(YT)315.،0791،ليمانظر.انمتْمحندلملوماتمنلم!مدأعلا.ا،اثكالفصلدارنا
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الثامنالفصل

المعتزلة

+"ا(ألعالهمنلعللهو8ككنلمأنبعدوروجد.المتكلممعلهوالكلام...

مذهبعلىوالم!نطقالنحرحولكتبالرومانيأنالأنباريابنيعتقد

النحر.فيالمعتزليالتقليدمننوعوجردإلىلثرهذاأنويظهرالمعتزله)3(،

الكتابة.فيمعتزليواصلوبطريقةبالتحديدهناكيكونانهذاويلزم

متخصص.منطقرجلمعتزلينحويكا!اعتبرناإذامخطثيننكونوبالطبع

الخاةتلقىحدأيإلىتالْعندماصادقأفلال!يكرنالخصوصوبهذا

نأيحتمل،اخرىناحيةومنبعد.)3(،تُحددلمالتيالفلفيةالمعلومةهذ.

نظروجهةمناللغةحولالكتابةإلىالمعتزلةمذهبعلىالنحوييميل

نشرأنأيضاَويمكن.الابقينالنحاهعناثعلرماتبالإعتبارآخذاَ،منطقية

02م/822عام)ترفيالفراءالكرفيالنحويإلى V،)المعتزلة،منكانالذيهـ

المنطقيةالعباراتلإستعمالالديدبحبهذاتهالرتتفيمعروفأوكان

ي!سلربهذاالمعتزلةأصلربلثةانيمكنتولربما)4(.كتاباتهفيوالفلسفية

فيانشغلراالذينالباحثنمنالمجموعةل!تلكاسموهر،ال!نحوينفلاسفة

معوطيدةعلاقةالمجمرعةلهذهكانوبالتأكيد.والنحوالم!نطقلنالفرق

.11-01،،3لإيضاحا،جيالزجا(1)

ادخلسرلة(بارةتحت097،97-ا)أءهيخبرعنظروجمههحباا-ا.،918نزمةا،نإرىابن)2(

ابحورتالفليةالممرثوينينهماتيةالمحةايغاولاحظ.الفاصانعريالاسلوبالمتزلة

.(I(rرا.691،25،اكق!

تجعها.وما-52،بيةهاليرطي)،(
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يبنالبونانيالمنطقمعرفةفيالرئيسةالمصادرأحديُعذالذيالفارابي

)5(.العرب

يكونأنفيحتمل،المعتزلةلفرقةينتمرنالذينالنحاةلعددوبالنسبة

المعتزلة،نظربوجهاتيؤمنونأدناهالمذكررينالنحاةبأنيُقاقإذكبيراَالعدد

عمروبنوعيسىاهـ()6(54م/.77سنة)توفيالعلاءبنعمرأبووهم

وصيبويههـ()8(،ا75م/197)توفيوالخليلهـ()3(ا76694/)توفي

/`0215)ترفيالاوصطوالاخفثىاهـ()9(،م/39777)توفي Aْ()51والفر؟(هـ

2)ترفي 0 V / AYYتوفيوالمازنيهـ()12(602م/182)ترنيوتُطرب؟(،هـ()؟(

ترفي)والفارسي،(؟هـ()5824/م898توفي)(والمبردهـ()3/8694213

)توفيوالسيرافيهـ()16(،293ام/200)توفيجنيوابن!(هـ()ْم/879377

3(

0(

حقبفةنؤكدهمبمومحةالمتزلةأهلمنانحاةاونكاعتار.اعلا.)6(،ملحوك،الابعالفصللارن

1،2718،بية،الوطيهذاذكر،المقزلةْ.نجحاةخاعةلانمةوجود to،مراجع!كانمةعبرفي

الحكمةوبتالمفزلةببنالملالةمحلىوللاطلاع.6391،241مباركلارن،ابورانيالحنابو

.6291صرديلانظر،الديةالمامونجاصةعلىوللاطلاع،48-6791،54إتنىانظرللمامون

.089،،المل!اهعجالى،الزجاجي

.131لجفات،المرتغىابن

.لإيضاحا

.نجا!ل!ا

70المغي،الجارعد.الإيغاح( OA 4V09595-ا،1بنتاليرطي.

.7-،،2بيهْ،الير!لى(

،7متيالجارعديبها.وما3025507،الحصانمى،جيابن1310،لجقات،مرتضىابن(

.21807

..66صخات06-6791،567،يديلارن5-6؟!،192،الحل!اهسبالى،الزجاجي(

.718،7،مضيالجار،صبد.131،لجقات،مرتضىابن(

.131لجقات،عرنضابن10ا-701.،1المزمر،البرطي1،6940هبية،البرطي(

!ارلارن8+.،1أئبا.،اليرطيا-اا70.،1المزهر،اليوطي1310لجفات،مرنضابن(

المراجع.منلمزيد42-3،عىللضاضمقدنهلى
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بننسثكوبدون()8؟(،هـ384/م499)توفيوالرومانيهأ)13(،979/368

وحتىالإلضاح)99".كتابهمنيُستنتجكماالزجاجيأيضاالمجمرعةهذ.إلى

النحاةحرلوخاصةعليها،اعتمدناالتيللمصادرالكببعضسمحنالو

بالعلاقةئذكرالأسماءمنبهبأصلاعدديرجديزاللا،الأوائل

بالمعتزلة.

تطو-سفيمهماَدورألعبتالمعتزلةأنالتاسعالفصلفيسنرى

مابهةوبمراضغبهذااتنالهمإن.الكلاموطبيعةأصلحرلانظريات

نتيجةوجزئا.القرآنخلقوهرالرئييمبدئهمإلىجزثيانسبتهيمكن

دراسةإلىقادهمبالمنطقاهتمامهماننذكرأنويمكن،بالمنطقلاهتمامهم

موضرعوهووالنحو،المنطق،المعرفةفرعيبينوالتثابهاتالاختلافات

والقرنالهجريالثالث/ابديالاصعالقرنمنالاتفيجدأمألرف

ونحاةالمعتزلةلجهودونظرأ.صابقارأيناكما،الهجريالرابم/ابديالعاضر

للاصاليبالمنطقيبالتبريرأكبرلكليهتمالنحوأصبح،الاعتزالاهل

بالمنطقيخت!صفيماالباحثينمنالعديدمرقفمعرفةويمكن2(.)ْالنحوية

حرلنظرهموجهاتمنبالاستنتاجوذلك،النحوفيالمنطقيةوالعناصر

لياصلاستعمالقريةمعارضة،البدايةفيهناكوكانت)21(.الماصاستعمال

150،نزمهْ،ا،نجارىابن)17( 10 At131،لجفات،مرتضابن.

8()I9811نزتالأنجاريابن & I.11(.ملحوظةاعلا.،الادسالفصللارن(

43،الايغاحالارنتمالىاللهصغمنوبىاتكلممملالكلامأن،74منهذانغانيمكن)91(

.(ا-3،112،الابضاحالارنومما.3الاحولرأيهومن(ا-617

لارن،مظفيئكلتبأنمببالكلامحولمحبارةكلأنالزجاجي!ثبدالىامفافاثبر)02(

.42،01-ا11،1الابضاح

.0791ثفغ،برون)21(
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وحنميضروريلثكلالفباصطربقعنللننبجةالنوصلبنمحبثهالعلة

لأنالإسنهزاء،النفبدينللنحاةبالنسبةهذاوشيم!نطفبة)22(.مفدماتمن

الناسأكثرمنالمعتزلةفكانت.تعالىاللهجبروتعلىالحجرالىيثيرذلك

وتعني،الطبيعةفيالسييةبرجرديعتقدونكانرااذ،المرضرعهذاعنحديثاَ

ويرى،تعالىاللهينثئهاطبيعيةقرانيننتيجةتحدثُالطبييةالظواهرأن

-سغبتعالىاللهلأنالطبيعةفيتحدثالأثاءانالتقيدونالعقيدةعلماء

النتيجةأنيعنيهذاف!ن،المنطقعلىهذاطبقناهـاذا.ذلكحصرلفي

بسبببل،بذلكالمتعلقةالم!نطمةالمبادئصحةبببلي!،صجحةالعقلية

دائماَ،صحيحةتكرنأنللتتيجةيسمحالحالةهذهفيالذي،تعالىاللهإرادة

ذلك.أرادإن،الحققةييرأنيستطيعانهرغم

-فيالمعتزلةبنحريالأقلعلىتعلق-فيماالصببيةنجدالكلامفي

الإعرابفيالمختلفةوالأفعالالأسماءاواخران:العواملْحرلْالظرية

اللفظيْالعاملبينْالنحاةيمزاتمكلم)23(.بل،تعالىاللهصببهاليس

الكلماتأنهذايعنيلاجنيابنرأيحسباولكن،"المعنويالعاملوْ

النهاياتهذهتبب،الجملةفيمرجردةغيرأومرجردةكانتسواءنفسها،

الحالاتهذهبصببالذيأحبانا،عملناأنففطهذابعنيبل،الإعرالية

نإ.الإشاراتبهذهمرقيغيراخرىواحيانأ،مرئهب!شارةمرتبط،الإعرالة

فيمابل،بالإعرابيختصفيمالشالحقيقيْالعاملهوْنفصهالرجل

(2)T6691فرانكأمحلا.،الرابعالفصللارن.

ثكلالزجاجييذكرلم.1-.1،90101،الحصائص،بخيابئلارن.،26-5891،266مضمي)23(

62ملاحظانهمن tواف!حأمذايدوولكن،جيابنيقولكما،الإعرابمحاملْهوْالرجلأنواضح

الإعرايةبانهاباتالكلماتالرجلروودرأبحباذ،الكلاملىدادخالهالإمحراباضممالمحن

اتاسع،الفصللارن،الانانيالكلامأعللىالمحزلةبدامعهذاتجابق2(8-.960،7)الاكاح

أشا..

-7،2-

http://www.al-maktabeh.com



نأاثعميز.المعتزليةأهلعبارةحاءتهنامئ،عامبثبئ،باكلاميختص

امp)ترفيالمحبائيعندنجدف!نا،وعب.المتكلمعملمنهوالكلام

!لحعيرافي،والنحوي،الأشعريال!ينعالم،!ص.وهرهـ(،م/159303

ولكن،للكلانمالأصيةالمادةفيخلقهالذيالكلاملفظ(تعالى)اللهانيقول

معين.ترتيبفي)صامتة(وحروفملفرظةأصواتهو...الحقيتىالكللام

مادتهاهوالذيذاكوليىالكلاميخلقالذيهوالحقيقيالمتكلمإن

المتكلم.صفةالشخصمنحفكرةعنيتساءلشيهكلان)"2(0الأصليةْ

السابع،الكتابفيالقرآنخلقومألةالمسألةهذ.علاقةدراصةيمكن،نقول

خلقمسألةيناقشالذي(والعدلالترحيدأبرابني)مغنيالجبارلعبد

للمتكلمالحقيقيةالحالةأنحقيقة"فيبالمرسرم1الفصلفيوخاصة،القرآن

2(.)ْوارادتةْقصد.حببنقسهالرجردحيزإلىالكلاميُخرجأنهفيهي

عبلوهـتمني:النحريةحججهميزاتي!حدكطبالتفكيرالجبارعبدبدأ

نقرلْهرمثلماتماماَ،الكلامْفعلالقراعدال!نحريةْحبْهرمتكلمْ

الحكمعلىقادرينيكرنوالمالنحاةولكن.الضرفيْ"فعلبمعنىضاربْ

لم)عانعه(؟محدثههركانإذاوفيماعملهصنعقدالخصكانيخمادإذا

الدينبة.فَعَلَْالفنلِْدلالاتعنشيءاييقرلواانالنحاةبرصعيكن

في،يمكن،اهتماممنت!حقهوماالنحويةالحقاثقعنبابتعادناولكن

بص!نعالذيهرالثخصأنالم!نطفيالنفكبرطربقعننشتجان،الحفبفة

،6691لرانك.9591025برعان!ارناv-01،5.،1،الملل،الهرضانيندظهر)24(

ثلالارنولكنالقرأن،لىمتمملةفبر.قكلمكلحةتبمهااوم7048،متيالجار،محبد)25(

/،va.1نالرانظر،الفرآنخلقعالةعن A a I99-3هI I.
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اسلوباصتخدمواأذاالننيجةهذهإلىيصلراأنللنحاةيمكنوبالتأكيد.عمله

الحرفيالنصنقبلأنعليناأن،ذلكعلىويترتب.فقطالمنطقيالتفكير

ناالنصهذامننسنننجانفبجب.سنكلمنعالىاللهأنذُكرحبثللفرآن

القرآنأنيعنيوهذا،كلامةيصنعالحقيقةفيوانهحقا263(،يتكلمتعالىالله

مخلرق.

يمكننالافإنه،شخصفيالكلاماللهيخلقعدما،اخرىناحيةومن

لمالحقيقةفيلأنه،فيهالكلامخلقإلىاستنادأ،يكلمالثخصإننقرلأن

نصنعلىانناعملنا،يكونف!نه،القرآننتلراعندمالكنو.بنفهكلامهيصنع

نأويمكننا)23(.تعالىاللهلكلماتتقليدهوالكلاموهذابأنفس!نا،الكلام

ويرجدهالمتكلميفعلهوالكلام:ْالتاليالزِتجاجيباقتاسالكلامهذاتقارن

المتكلميصنع،أخرىوبكلمات.افعالهمنفعل،فهريكنلمانبعد

)28(.كلامه

الحسنالىمعلهمناظرةفيجنيابنعندالمنطقيالتفكيرهذانفسنجد

الصفةهذهيستحقإنمامناالمت!كلمانترىألا:ْجنيابنصألهالاْخفث!.

متكلماَيكرنلاكانهـان،نطقةآلةفيأحدثهلأنهلايخر،لاتكلمأبكرنه

26(

27(

28(

مذااضمملالذىهـ(5901094/)حوالىابخليعقيلابناضعصلهالقكيرمنالوعمذانفى(

رصانل،الاضحري(،ابدأi)ممرعهباصراتحفبقةتجكلمتعالىاللهأنثتلكيالوع

22-23.ص

انظروجمهةمحن.،1091،1502،برعانانظرهتحالىال!لكلصاتتقيدأوكونهالقرآنتلاوةعن(

امرموالفرآنوكنابةولرا.ةنلاوةانالأضامحرةبنفد:2-.22018رصانل،يبلابنانظر،ا،ضحربة

ا،صراتوأنالمرمن،يماحاصمدركهعر،اثكلمعتلليتترصنةهونفهالترآنولكن.ضلوق

..ضطلتنبدميوالحروت

رصائل،يىعناثي.اظهار:للابلاعالكىتمرمفلارن.اا-ا43،0،الإيخاح،الزجاجي(

I.,،6291واتزرافظرهالمحزكمحد.الحلق.مذبمحلىللاطلاع.1،56511 Inv.كبها
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يتحدثأنهنلاحظ،الزجاجىإلىورجرعاَ)92(.؟ْنطقهجهازبهيحركحتى

التصنيفلمهاجمةالخصمقبلمناستعملتلإنها،الأعليةالدينيةالفكرةعن

منعملكلمةكلكانتإذا،الخصميقرلإذ.الكلاملأقسامالاعتيادي

يتفق؟والحروفوالأفعالالأسماهبينالنحاةيميزإذنلماذا،المتكلمجانب

استعمالهايمكنلا،نظرهوجهةحبولكن،الديني!ةالفكرةمعالزجاجي

لا:النقاشمسترفيتاويلعدموذلك،الكلامأقامتصنيفضدكحجة

،الكلاملأقساموالتصنيف،الفنيالمصطلحلأن،حقيقيتعارضيرجد

ويعطي.الكلامأقامبينالخريةالفروقوعلى،نحريةحقائقعلىيعتمدان

أبطلالنحريال!تصبأنعلىالإعتراضفيالإجابةهذهنفسالجبارعد

منظومة،حروفمنيتكرنالكلامإنيقرلالذي،للكلامتعريفه

جاءوحرفوفعلاسمالكلامأنمن،العرليةأهلبفولهمافلش:ْبقرل

فصنفرهحدذناهالذجمرالكلامإلىقصدوالأنمقطنك،فيطب!ح!لممنى

3(.)ْمخصرصاَْنظاماَمنظومةحروفاَجميعهكونيدفعراولمأصنافاَ،

عملكلأنحيث،ذلكبعكسالمتكلملعملالمعارضالراييقول

القرطبيمضاءابنويدافع.ثيهكلخالقهوإذ،فقطتعالىباللهيتعلق

الحق،أهلمذهبأما:ْيقولإذالمرقفهذاعنهـ(295ام/591)توفي

أفعالهصائراليهئنسبوانما،تعالىاللهفعلمنهيإنماالأصراتهذ.ف!ن

المختلفين،الفريقينهذينبينوصطاَمرقفأالأشعريوصاع)31".الاختياريةْ

)1r(8-6،الحصانص،جيابن 545 ، ،.T

كبها.وما9513رطنلهعيلابنلارن.،-7،96،،مني،الجارعد)03(

8انحاةملىالرفىعضا.هابن)؟3( V.5695.98؟أرنرلمزشبها.وما58951265،سفزوميلارن

-OA،7491بارك ILA}.!1ء9،عيا،TIT- Tel.
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التقليدين)32(.الدينعلما.،معظمايخراَ،الوسطالمركفهنهتجلحيث

دينيهجزئياَهيالتي،المناظرةفيأيضاَالمعتزلةتأثير)دراكويمكن

وألممياتها،مابهةالكلماتكانتإذافيمامألةحرل،نحريةوجزئياَ

اصتعمالها.لطريقةالكلماتمثابهةبمعنىلمسمياتها،الكلماتابتكارلعمل

الذي،المعتزليالمبدأحسبالأولىالفكر.تقريباالنحاةمعظمعارضلقد

هذاحرلالنقاشوفياصتعمالها.لطريقةمابهةالكلماتانيقرل

مصطلححولالمتضاربةالتفيراتبببكثيرةصعرباتظهرت،المرضرع

نأبسهرلهيمكنلاوالمسالاصمإنبرضرح)-(الزجاجييقرل...ئسئى

إنمازيد،بفعلاللفظةهذهليستزيدْقامالجملةْففيمتاويين،يكونا

كلالأنوذلكعنها)34(،عبارةوهذ.،حركتهزيدوفغلُ،المتكلمفعلهي

للم!تكلم)3ْ(.فعلانلاثمْوالكلمتينْزيدْ

تلخ!صهكلكن،والمُسمىالاصمبينالتمييزعلىدليلأجنيابنواقترح

متطابقين،غيرالاثنانيكونوعليهللصمى،.الاصمإضافةيمكنكالاَتي)36(.

الاسمإضافة+مثلأمثلةإلىنطروعندمابنفه)+(.الثيهربطيمكنلالأنه

وذ+هذاالبار.ففيواضحاَ؟السياقهذافيالمسمىمعنىيصبح،لمما.ْ

مالك)هوزيدهوالذيالاصمهذاصاحبهذاهرْالمعنىيكرنزيدْ

.6691لرانك.27"7191واتلارن52-55،)بات،الاصْري)32(

تجصيا.وما057،4يض!اوما11،،3الإيخاحالزجاجي)+(

اليبمناتحهالرازيلارنهشطانحويالماكلموبل،الحتقيالحامليىذيد،لذلكبالإضافة)34(

تبها.وما10،5511

-4TAالملحوظاتلارن)35( Y..أعلا

.3t-0،3،20ا-IAA،.12،2،الحمانص،جيابن)36(

.15.11،16-9051الإيضاح،والزجاجيأعلا.ه)55(ملحوك،الادسالفصللارن)37(

%6Y--
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ومثال.)38(.الاصمبهذالمحمىهرهذا،ْأخرىبكلماتأو،زيد(ْلاصم

لوقتعندناكانومفاهاْصاحْذاتعندناكانالمعروفةْالعبارةهرآخر،

حُددماالممىيكونيابههاوماالأمثلةهذهففي)93(.صباحاَْممى

هيالمقتبسةالجملفي"ذاتذو،،ْأخرىوبكلمات،الاسمبراصطة

تكونأنيمكنالكلمةأنيعنيوهذا"(.)ْوصب!احْزيدللاسماءْسيات

تهجثةعنشخصأصألنافاذا.لهااستخدامناعلىاعتماداَ،مسمىأوأصمأ

عندماولكن.اسمعننتحدثف!ننا،-ي-فسوأجابسيفْكلمةْ

مُسمىا،ولالمثالففي(.صُمى)؟ْعنأتحدثف!ننيباليفْضرقياترلْ

وفي.مسمى+سيفكلمةْتكرنالثانيالمثالوفياصم،هرسيفكلمة

وأوالثانن)42(،الأولالاصمإعطاءلنالاختلافهنانناث!ف!ننا،الحقيقة

الراصفة.واللغةاللغةبين،حديثةبعبارات

لتطابقالناصبعضاعتقاداحتمالكميةعنأيضاَجنيابنواصتفسر

الاسميُست!عملأناعتياديأمرأنههر،ذلكعلىوجوابه.المسمعالاسم

الرحيدةالطريقةهيالأصماءفإن،الحقيقةوفي.الممىعنللحديث

الكلمتينهاتينأنالناسبعضيعتقدالببلهذا.للمسميات+ْللرصول

)43(.متطابقتانتكرنانعيهوبناءتمييز،بغيراستحمالهمايمكن

9(

.(

1(

(T

3(

مليأبيطريقعن،الديم،ئملبأصناذمنائمالجاها-.30،27t،الحمائص،نجيابن3(

.الفارص

T)3،ا!اض،،نجيابنcryا-r.

الفحل.31يسالمددرلأن،,الاسموالفحل:8-5709الإسضاحلارن،(

.ا5-.3310،،ا!اض،جيابن،(

ارنا..)47،،ملحرتات-5الفصلتارن4(

والزجاجي،)يلس(5-ميهالمدلرل:IT،6،أصاه،الغزالىدارن+الحىديل3.الاعارةعن،(

t-.56الإيخاح،الزجاجييفول.(المسملىدلما)الأص!،05،الإضاح e،ملحوكلارن

لفط.3الاط!قعنللحسالوعولنظغأتاأدنا.،)75(،
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ذا)"4(0هالتسمية5وهر،النقاشفىجديدأعنصراَالغزاليوأدخل

وعمليهومما.الاسم:عناصرثلاةبيننمتزأنيجبالغزاليرأىحسب

أولتؤمن،المصمىمعالاسمتطابقبالنسبةنظرياتثلاثوذكر.التسمية

هذهثانىونفرلممعالها.معمطابمهالأسماهجمحبأنالنظرلا!هذ.

هناكأنعلىالثالثةالنظركةوتزكد.الراقعهوي!الكلامهذابأنالنظريات

تعالى،الله)مثللممياتهاالمطابقةالأسماءالأصماء؟منأنراعثلاثة

لاالكلمةهذ.لأن،خالق)مثللمسمياتهاالمطابقةغيروالأسماءموجود(،

نأبهانستطغلاالتيوالأسماء،أيضامبالمخلوقبلفحسبباللهترتبط

تعالىاللهصفات)مثلوالثانيالأولالنوعينمواصفاتعننخبر

له()5،،.الملازمة

الأولالنمطكلماتعلىمثالأأنقاعلىاستعملتالتياللهْ"كلمةإن

أيضا*4(،الجبارعبدقبلمن-استعملتلممياتهاالمطابقة-هـهرهـالكلمات

كانتاذاعبدالجباريقول.للمسسالاصممطابقةنظريةبالتحديدليدحض

بالطبعوهذا،خالدةعندئذستكونلمسماها،فعلاَمطابقةاللهْكلمةْ

واحد،لأنه،للهمطابقةاللهأسماءتكونانيمكنولاعند.)7"(.مخل

.7491،خهانظر،الغزالينظرياثمحنشبهااوم4ص،اصماه،النزالي1()،

،الكلإاتلىائلاثةالقاتلهذ.نابهةنصياتوترجمد،اتصفهذانفىاليفاوييمكل45()

انظر4واللابايةوالنةالجدةوهي،الامئلاثةإرتقمالاخلاقفيا،ضاهتصبمد.لمثلاْ

30 Fركذلك(،591،20171،،يرعرنلان6891،1915ح،ل!،كة)وكذلك28-.3،ص

)انظرا!اومرالحوابوعروا!االمرابمحلمبأنهوأعولللنطقتحريفهلىدرجدييرسمحد

اهAle،)صلاناظر،الصرانيةوالدياثاتصفبهذايحلقولما122(3-20

.9691وفرانك،6591رالارد،0411برنلانظر،تصالىتحالىاللهصفاتوعن.'111-!11ص

7.!ر165عىوكذلك7،،7،16،01،المتيالجارهبدانظر)6،(

رصجود(.فاتانهتحالىلكلنا)كما4،7أصماهكابهلىالنزاليةلككذكما()47
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لتطابقالمؤيدونيزكد،أخرىناحيةومنومتنرعه)8".متعدد.أسماؤ.ك!نما

الذي،القرآنخلودعلىديلبال!تحديداللهْكلمةْخلردأنوالمسمىالاسم

للشهرستاني،،المللكتابفيونجد.تعالىاللهخلقمنيكرنالايمكن

تعدديةوجرد)مكانيةلعدموذلك،لجرهرهمطابقةتعالىاللهصفاتانعبارة

جرهره)94،.في

جثأيضاَ،التميةعنصرهـ(404ام/130)ترفيالباتلانيوذكر

الرأيإنويقرل(.الترحيد)َكتابهفيوالمسمىالاسمتطابقنظريةتناول

لمبغدادننالنحاةمعظمأنل!يْنوهذا،والم!مىالاسمهرتطابقالتقيدي

شيءالاسمأنعلىمتفقرنجميعهملأن،الوتتهذافيتقليدينيكرنرا

الاصمأن،الباتلانيذكرماحب،المعتزلةويعتقد(.الممى)9ْعنمختلف

واضحبكلالنظريةهذ.نفىونسبت.المعطى-الاسمالشم!يةمعمتطابق

)يفاحكتابهفيهـ(ام/248646)ترفيحاجبابنطريقعنالمعتزلةإلى

التسمية،هرالاصمإنيقرلالمعتزلةبعضأنْذكرجث(:)2ْالمفصلضرح

المعئزلةمنآخرتمويقرل.الفقهاهمنوكثيروالنحاةالمعتزلةمبدأهووهذا

يتمأنالصعوبهلمنإنهالاضاعرة،.رأيهروهذا،المح!مىهرالاصمإن

الكتاباتفيأخرىاماكنفيالنظريةهذ.ذكرعدمسببتف!ر

4(A

،9(

05(

51(

52(

5491،128يرعمنلانانظر( cYص)205ملحرت%T A:نأاباللانهـكنندانخلدونابنذكر

)07(.و)57(ملحرنكأدنا.انظرالنرقمذاوحول.نياتوعد.ففطواحداص!لهتعالىالله

11.برضلوكذلكart،الملل،الهرصتاشانظر( 5 f11.

.7،ص،1،فمات240كابركذلك227-236عىات!هدهإ،الباللاممىانظر(

ماأنأولارن،المنزلةلنردةكتونكانواالنحاةمنالعدممدانحبفةمحلىافصارأفودماْكانومذا(

أعلا..)5()2(وملاطغلىذُكر

I-عى،)يخاحهالحاجبابنكابانظر( V7191الامرانىاتجهاالي،%Y -A %Yo,,,D.
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المرءيميل.لسيةْكلمةمنبالضبطالمقصردماواضحاَوليى(:النحرية)3ْ

أنهاعلى،الاستعمالْحيثْمنالمعتزلةعندالمعنىنظريةيفسرأنىال

متأخراَال!تفسيرهذايكرنربماولكن،للكلمةالحقيقيةالاستعمالاتمجمل

جداَ.

لأن،المناثاتتلكفيصُمىْبكلمةْالمقصودفهمالسهلمنلش

تميزللغزاليالاشارةفنظرية.ذاتهالوقتفياستعملاللكلمةمختلفيزمعنيين

اللغري.والمسنرىالمعنويوالمسنرىالماديالمسنرى(:منريات)4ْثلاثةين

العالمفيبأثياءوليسى،ذهنيهبمررالإطارهذاضمنالكلماتترتبطحيث

للكلمة،ايخاليْالارتاطْمُمىيكرنْ،الحالةتلكوفي(.)َالخارجي

عندئسمىْبْالمقصودهر،الكلمةإيهتض!يرالذيأصادياالشيءوليس

جني.وابنالغزالي

التي-للنظريةرففهفيحُججأالجبارعبدلِستعملخرى،،4ناحِةومزر

فهمناإذاالحججهذ.اصتيعابويمكن،م!تطابقانوالمسسالا-انتقول

ئفساستعمل:الكلمةإليهتثيرالذيالماديالثيءإلىليرانهاعلىصمى

الاسمكاناذاهزلاءويقول.م!مىْدْالمعنىهذاالباقلانيخصوم

وعندما،النارْب!لمةْننطقعندماأفواهنانحرقعندها،للمسمىمطابقاَ

وعلبهألنننا.علىحاضراَبكرنالثخمىذلكف!ن!يد.بكلمةْننطق

.ا-17118صا،[1eإصلانلالهمالارن)53(

كذلكوانظر،ْتبعهارما61اعى،79،1جاتهوكذلك5(0)ملالخة"اتصالفماأدنا.لارن5()،

.(17-ها68عىوالمسالاصمواخلاتتطابقحرلالنزالي)نظريئ

.صفوعو..مرضوعو.وضعلكرةْيىالفرقملاحظةحولتجعهاوما1.،6أصا.8،النزالى)55(

..له
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الباقلانيويجيب(.)6ْالكلمةايهلثرالذيالمادياليءهناالمسمىيعني

زيدْوْنارْكلم!تاْلان،الجاهلالرجلونمرذجالعوامكلامهذاانْقائلاَ

واشارةنسمبةبلنار،اسمولازبد،اصملبسناالتناعلىوالحاضرنان

وبكلمات(.0،)000ْ7ت!نطبقلاذلكفيحجتهمف!نوعليهالأسماء.لتلك

تلكمطابقةوهيالأضياء،فيالأصيةالأفكارمننرعهرالاسم،أخرى

خصمحجةبأننرتابلاإنناالأسماء.دلائلهيا،لفاظيينماالأضياء،

مقارنةويمكن.الاكزالاهلاستعملهاالتيالحججإحدىهيهذهالباتلاني

عندها،متطابقينوالمسمىالاصمكاناذاتقرلالتيالجبارعبدبحجةذلك

ابدية.اللهكلمةتكرن

("8ْالفاتحةعلىتعليقهفيهـ(1286685/)توفيأيضاَاليضاويوذكر

المسمىمعالاسمتطابقفكرةإنيقرل.ئسمىْبمعنىْالمتعلقةالصعوبات

عندها،للالفاظإضارةأنهعلىالاصمفهمناف!ذا،معينبتحفظتُقبلأنيمكن

يكونالحالةتلكفيلأنه،المسمياتمعالتطابقحولسؤاليوجدلن

إذاولكن.نفسهالمستوىفييوجدانولا،للمقارنةقابلينغيرالمفهرمان

ف!ن،عادةالكلمةتحملهلامع!نىوهر،اليءْذاتانهْعلىالاصمفهمنا

56(

(ov

58(

خلالمحربةكلمةتقذ."عربةتقولفعدما.فمكمنيخنذتقرله)ماللعربةالرواقيباتاقضذكرنا(

صياقلييرىأنيمكنبالحكىالحجةهذ.اصتعمالإمكايخة89-6891،99ريكديانظرفمك(،

وعناما.الكللمةببناليعيةبالملاقةنجعلقنجما،الهنديالنحرليالتاضفيوذلكتماما،مخلف

لا.نارْفكك)يها.ثيراليعا،ضا.ترجدلاالكلماتأنجكائاكيلمدرتاتابمونهـ!بادل

9691،رجاكونجيالارنحلوأالنمعلْكلمةْتجملولانجرحهلاضفر.ْركلمةْالفمتحرق

.)22

.-16ا232،2اتمهيدكتاب،اباللاني(

اتس1،57اترضحعلىاتصريفصرح،الأزهريأبفالارن،71-454نفير،،يضاوي(

.212-1791،516،الامرافى
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للهصفةبأنهللاسمفهمناهوثالثواحتمال.للمُسمىمطابقاَيكونالاسم

نأيجب،الحالةتلكني(.ربك()9ْاصمكصح:القرآنيالنص)مثلتعالى

الثيء(،)نفساليءلجوهرتشيرالتيوهي،جوهريةصفاتيينيخْز

صفاتوهي،مهمةيخرعفاتالثاكالموضعوفي.جوهريةغيروصفات

معيتطابقالاسمأنويظهر6(،الأول!ن)ْالصفتينمنبهاالتنؤيمكنلا

حب،الأضعريرأيهووهذا)فقطالأولالنوعصفاتحالةفيالممى

البي!ضاوي()96(.ذكر.ما

أصلربأسوبهيُثنبهحيث.النفاشهذا)62(الرازيتفص!بروي!تكمل

نأحقيقةأيضاَوذكر.نقاضهفيالتميةْفكرةْأدخلكرنهفيالغزالي

الفكره()63(.هذهدحض)وأنهالمعتزلةبهصرختشيءوالمسسالاسمتطابق

بالنبةيُحتذىإنموذجاَكانالرازيحجةأننعتقد،عاموب!ثكل

95(

06(

61(

62(

63(

.اآية،الأمحلىصرةالكر3القرآن(

،-158ا55،،791،جيهممارن،()5ملحوظةوقارن.بالنزالىيذكرناللصفاتانبويبمذا(

.-75177؟

دانع،0491،02بىشلاتاصهـ(942ام/370)توفىاا1t،صول،ابندا!ىرأىحب(

كتابهفىولكنهالَفرآنتفيرحرلكابهفيوالمص3الأبمطابتاتحلقاتتيديالرأىمنا،صعرى

تعاراللهباصما.نجملقيصاالأضمرلىنناضىتارنصناتهحباللهأصا.دمنحالىاللهصناتحول

من،فاكواضتيلا،أممخلرلةالاصما.مذ.كانتاذاليمامالةوباتحدكد،2،عى،الإبانهلي

ولكن.تمالىلجومر.طابقةسوعيه،عغلوقىتكرنلاصا.flان،ربك31تبارك:اقرآئانص

جمغأنالأضمرىتوكد،11،،091برتللارن،3،والنحلالمللكابْ!رالثرصتافييخبرفا

تحالىاللهصفاتحولاتبربمكلنلااتالىئيرالي،تمالىاللهمنالحدبثندتتماتضالات

ملحوظة،'2811،،،591يرعدينلانلارن.لذاتهمطابقةفيرأنهامحلىولا.لذاتهمطابقةبأنها

،9211.

نجفاضتجحلقليما363-366،.،7910أنواشأبفالارن.اا-.ا-A&1،النبمفاتح،الرازي(

)محفئ،والصفاتا،صما+فيالاتلرامعكابه!الظريئمذ.ومعفداتحدلهةالحبجحرلالرازي

(.301-عى،f111،النامرة

يخبها.وما2-،،1،011،اليبمفايحالرازي(
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جماعهاخنارنهافدوالمسمىالاسمنطابقنظرية)نالرازيبفرل.لليضاوي

يؤمنونلأنهم،النظريةهذ.رفضراالاعتزالأهلأنويظهرالاضاعرة)64(.

كُلاَأنأعلا.رأيناولقد.الممىمعيتطابقالاسم)نتقرل،اخرىبنظرية

الأمر-شهذين،والمسسالاسمتطابقرفضاقدالجباروعبدجنيابنمن

بمعنىالاصماستعملناإذاأنهقاثلاالرازيوشترت.المعتزلةجماعةبهماتزمن

تلكفيأنهرغم،الم!مىمعمتطابقأالحقيقةفييكرنف!نهالشيء،ذا!

أتباعيشعملهاالتيالحججأنيقرل،للراضحاتايضاحأالنظريةتكرنالحالة

انظر.ربكْاسملباركالقرآنيالنمىأهمهاومن،متعددةال!نظريةهذه

بحيغةتتعلقاخرىوحجة،ربكْاصمصحأعلا.ْالمذكورالنص

)65(.الطلاق

النحاةأحدوكان،النظرية8بهذعلاقتهافيالمزلفينبعضأسماءذكرت

اخبرناوالذي)66(المازنيأستاذهـ(825021/)توفيعبيد.أبرهرالمذكورين

ولقدربك(.اصم)سثحالقرآنيالنصهيذكرهاالتيالحججإحدىبأن

كثيرأالمرءيعجبولا)63(.النظريةعارضسيبويهأنالمصلرنفىمنسمع!نا

التابعينعددلأنوذلك،والممىالاصمتطابقالنحاةكالب!يةتفضيللعدم

هذ.مثلرفضتقدالمعتزلةف!نرأيناوكماكبيراَ.كانهزلاءيينمنللمعتزلة

ال!نظرية.

أعلا..)52(الملحوظةلارن)!1(

.1،011،اليبمناكغ،الرازي)65(

1-،،2.،1،س-م-و،حرتتحتافظرالعربلان)66( vقليذالبر*،،الحباصأ!كلامملىنجاها

.5491،1،16،8الفاهرة،جزجن.ت.متحفين،الترأنسجازمحد.،أبولارن،المازني

،11الاناحالرالهأنبصيةباضريخرنجكللمؤكدمذا.204،1المصر،ننىهالصبلان)67(

جمأ.بكرأصب!هاصمنمريكونربماولنى،يبرب،تجاعمرضوع8،
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بفكرةتتعلقمهمةنتائجولها،بالديناصلاَمتعلقةالمشكلةوهذه

ايفاَنقبلانعلينايجبعندها،وال!تسميةالاسمبت!طابقق!بلناإذاالرحدانية

مبدامعمتعارضةوتعالىسبحانهاللهحالةفيتكونوالتي،الكلماتبخلود

ذلكفيوحجتهمابتداءَ.النظريةهذهالمعتزلةرففت،عليهوبناء)68(.المعتزلة

واستخلصالأصماء)96(.واختلافخلودمعتعالىاللهوحدةترافقعدمهي

ابنفعلكما،النظريةاستحالةلإثباتنحويةحججاَالمعتزلةأهلمنالخاة

التمية،معالاسمتطابقهيالاعتزالاهليفضلهاالتيوالنظرية.نجي

المبدألن،ببنللنمببزجهداَي!ذلهأ845024/)يوفيكُلأبابننجدولك!تا

مع!ينة،لغةفيليءيُعطىالذي-الت!قليديالطبيعيالاصمبينْميزحيث

الفكرةأو،والعالجةالضروريةالأشياءومعاني،+ئسميةيُدعىالذيوهر

.)07(..الاسمبيدعىماوهر،الراضحة

الاسمتطابقنظريةتدعمنحريةطبيعةذاتحججترجدولا

،عبيدهابوهرالنظريةبهذ.اسمهارتبطالذيالرحيدوالنحوي:والمسمى

فيهتوقفتبرقتالزنجاجيوعاش.دينيةحججعلىاقتصرانهيظهروالذي

أنهاعلىذكرهاحيث،للنحاةبالنةجدلقضيةتكونانعناثمكلةهذ.

ZAI

96(

07(

الأضيا.عنالحقي!قةلىتخلف.1.اكانتإنا،114،أعولبغداد،فىاتفيديةالحبارةتارن(

.0491،02برضل.خالدةوعنات،صماهمالكيخرنمالىاللهبكونكدها،المماة

المتكلمينكليفف:0491،02برتزللارنهببماحدادكانتاليانناض،بببةتجحلقبما(

مذالمناثةالوجدةالوصيلة،هيالجدلياتقيفإلىلاقفارعمنظرأ،المكلةمذ.ازا.عاجمزين

.لموضوع

دارناورنيبنمىمعنقاثفىاليرالىانبرىطررهاانظريئمذ.0791،95مهدىدارن(

.6591)سلان+-38.،9591بومنانظركللآب،ابنمبدامحلىللاطلاع....(tالاصالفمل

انمارى.بدأسثهمبدئهمنبرثبأنورويمفلا.مفكلراكانولكنهمقزليأكلابابنيكنلم

.6791،1،995وجزجمن،طحوظة،5691،99نالرلارن
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يقرمذلكأنيعلمانسانكللأن،ل!نقضهبحاجةليست،معقرلاعتراض

الأصاسيةالقضيةأنالاعتباربعيننأخذأنالمهملمنو)نه.خاطثةنظريةعلى

هيالتي،المكلةوهذه.إليهاتشيرالتيوالأثياءالكلماتبتطابقتتعلق

الكلماتتطابقوهي،بالمعنىتتعلقمشكلةإلىتحولت،دينيةثكلةأصلاَ

نحويةحججلإيجادالحاجةهرالتغيرلهذاالجزئيوالحببمعانيها.مع

القديمة.النظريةضدجديدة

الأرسطرطابسبة،والنظربةالأصبةالمثكلةيننكافزهناكبوجدربما

نأيخهاندركالتيالحالةخلاوذلك،متطابقانالفكروموضرعالفكرأنوهي

الحقيقة،يم.نانطباعلدينايكونف!نه،التطابقهذاانعدمهـاذا:حدثالفكر

)؟7(.الحقيقةعنمختلفاَيكونالحالةهذ.فيالفكرلأننفسها،الحقيقةوليى

تعليقهفيدهالكساندروسبلرت!ينرصأيضاَالنظريةهذهفيبحثراالذينومن

.(72Anima!ارسطوكتابعلى

الاصمأنذكرحيث،والمحمىالاسمتطابقلمشكلةارسطروعرض

بما:ْالزجاجيقالهلماقريبةعباراتوهذ.)رباكاَ،ي!اأنيمكنوالممى

مكانهاالكلماتنستعملف!نناكلامنا،فيالأثياهنستتجأننتطغلاأننا

ينطقالكلماتعلىفي!لقمابأنالاعتقادإلىنميلفإننا،وعليه.كرموز

وهرواحداختلاتيوجدولكن.الحابفيالأرقاممثلتمامأالأضياء،على

هـحدود..غيرالأج!امولكن،يملاعدادمثلتماماَمحدودةالكلماتأن

72951.92الاءفيالغلفة102020ملحوظة.091،62،12،يرع!نلانانظر)71(

DEارسطرليألرومييىمابابكاندروصتميق.5،35،بلرتيوص)72( ANIMA،

-re،7191بدوىالحىصة()الرجمة rt.56كتابهلىبركلرسقالهماأبضأ.لارن plat. Crat

.8-9
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منأكثرالىيئيراأننفسيهماوالكلمةالجملةعلىيترجبوعليه

أننا.بما:التاليالنحوعلىنفسهاالمشكلةتينوصأوجست.وناتق(.شء)

فقطنتحدثعندما،وكذلك،بكلماتإلاالكلماتعنالتحدثنستطيعلا

عنتترقفأندونللاثياءإثاراتالكلماتأنلنايبدوربماالأضياء،عن

كلماتكبيرحدإلىيثبهوهذا)"3(.بذاتهاْأثياءتكرنأن

عبارةمحليحلأنيمكنالأسما.ْمصطلحْ)ن:ْتالالذيالزجاجي

تستطيعأنكذلكوسببعنها،الأخبارفيالأسماءْطريقعنيُسمىْما

7(.صابقا")ْذكرناكما،الأصماهطريقعنالمسمياتعلىالإبقاء

(vr)أر!ركتابانظرSoph- el،وكذلك.91ا-ا0918009فال،ضاينقالهماولارن.16صه

68951بدوىافظرامحلا.،المذكورأر!وكتابترجمةوحول.97-.78،.ص،0117كروجرو

محدوديةءمنارنةالأضا.محدردبةعدم2جو27و26صالمزهر،كابهفىالبرطيدارن77.ص

لى)93(ملحوظةوانظر.2-4مىوكذلك24!راص،مفاتحكتاب،الرازيرانظر.الكللمات

دضيةنالةلىا،ئا.محدوديةعدمقضةتتملا،ديةانظىسةولىأمحلا..الابعالفمل

محدوثة،حروتمنمكزنةفالكلمات،واحدةببارةصفهومأومبدأمنأكراصراكوهي،الاتراك

الاصراكيكلونرعب،محدومةيخرأنجاهإلىللاضارةتتكلولكنها،سحدوثةالكلماتتكونرع!

اصأاذظرهـ(764م/1362)ترليالصفدكيايكبنخليلالدبنعلاحالقاضهذااصنحكل.ضرورة

Gبروكلمان lماحبوذلك،والاضخداماتورقيعنالحاتمفضكشابهفي27(عى3،و

معالمحاشمحدوديةعدممقارنةنمتآخرموضعو!98.صBQnebakker.66951،كر

الكلمةيخارانعبيجبالذيالفانصوعلىللدلالةالمقارتهذ.واضملت،الألفاظمحدوربة

7..7-اص،1111ريىهينلالهماأيخاْلارنهمحينمضعلىللدلالةالميحبما

،5791بارهـسكهلالاموكذلك-3اص50،8هDialectكتابهلىاوفيوسلاد.L.انظر)،7(

.ااص

(.V)5-6.!ر،56ص،الإيضاحكاب،الزجاجيانظر
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الناسعالفصل

الكلامأسل

مع!د.ه)؟،مثكلة!دانتأنحدثالأسماهنظر!ةأنوخاصة...ه

الدراصاتفيكبراَتأثيراَأثرقدالإصلاميالفقهانالمعروفلمنإنه

اعتقدواالذيالنحويينمنالعديدبالحسبانأخذناواذا)2(للعرباللفوية

هذافيالمعتزلةتأثيرنتجاهلأننس!تطيعلاف!ننا،المعتزلةأهلنظربوجهات

وأصلبطبيعةالمتعلقةالأفكارفيخاصةالمعتزلةتأثيرتينويمك!تا.الحقل

نعتقدأنناالا،المعتزلىالمتحررةْالانسانيةبمبدأْنزمنلاأتاورغم.الكلام

الىقادهمقدالعقلانيوتفكبرهماليرناية()الأساليبللمنطقتفضيلهمأن

الخطأمنف!نه،أخرىناجةومن.الكرنمركزهمالثرأن،الكلاميالمبدا

مبلمنا!مرآنبخلقأي!علقأثقزليأثبدأمنببساطهنتخلص6نباقأثد

مبدأندركأنجداَيمكنولكن)3(:الانسانخلقمنهرالكلامانالله

ارادةمنالتقليلدونتعالىاللهقبلمنوالكلامالقرآنخلقمسألةيتضمن

المعنزلةأفكارببنالجمعأنإلىنشبرمصادرناف!نذلكومع.الحرةالانان

بعضهناكأنرغمجداَ،مألرتأمرالكلامأصلحولالتقليديةوالنظرية

نجدف!ننا،عليهوعلاوةالفارصي)4(.علياليحالةفيثبتكما،الاصتثناءات

،38بلاكون(؟) CRATب.

.،791او669وهـص5691كوبفثلالارن)2(

دبلمنموضرعةاللنةأعترتاداالمعتزلاتحايممنصيشمافا.)4،(:6391،275لرصيلضد)3(

نظرتع!للاطلاع....اللنةأمذ.يمارسأويخعملأنالاناشللحكميمكلنوكف،تمالىالله

255-257.،5691نالرانظرالمصزلة

!رر..مالهيى57(:)5691وكوبف)214(6391:275لرجلاضنراب)ن)،(
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خلقبمبدأذاتهالوقتفيالايمانمع،للفرآناللهخلقرفضمبدأان

ضرطأليستالتقليديةالنظريةف!نوباختصار،()ْمحتملأمر،للكلامالانسان

المعتزلة.لاهل)ستثنائياَأوضرورياَ

يتعلقفيماالعمدةواهلالعربالنحاةآرا.فهميستحيلالحقيقةوفي

اليرنانية.والفلسفةالنحرمنبمعلزماتمقارنتهادونالكلاموطبيعةبأصل

المتمرالتغترببمعقد،المكلةهذهتاريخأننتذكرأنالاهميةلمنوانه

نأوعشرى.المثكلةهذ.حرلالنقاثىفيالمصتعملةالمصطلحاتمعانيفي

حرلاليونانبةالمنالاتمنالعربالنحاةاستعارهاالمصطلحاتمنالعديد

وجهةعنتماماَيختلفكانالمناثاتهذ.لمثلالإطارأنرغم،لمثكلةاهذ.

صتاينطرحهامهمةاسلربيةملاحظةاقتشنابهذا،يتعلقويخما.العربيةالنظر

ومعالزمنمع...معانعهانصغرالمصطلحا!هذ.مثل:ْنفرل،ذال

ضمنيقعمناقثتهاوتطور،الاطرافلهذهالملازمةالمواقفعوم،الممثلين

استعمالآالأكثرالكلمتينان)6(0تفييرْدونتبقىالتيللاسماءالمت!فيرالمعنى

إلىالاشارةاصلابهمايقصدلاحيثthesisو"husisهماالسياقهذافي

فهماحتماليةبمعنى،للكلامالمعرفيةالقيةالىئشيرانبل،الكلاماصل

وذلكلَا"sisالكلاميكرنعليها.تدلالتيالكلماتخلالمنالأثياءلجيعة

ضيثاالكلماتاضكالتزودناوعندما،الاشياهطبيعةعنب!نظرةيزودناعندما

تمكلماتعلىيحتريعندماthisisالكلاميكرنولكنالأضياء،طبيعةعن

التيالاضياءعنمستقللكلأوعضواثيبثكلعيهاالاتفاقاواخيارها

كلافي:جراببدونالكلاماصليبقىالحالتينكلاوفيعليها.تدل

)12(.991"6391لوجلضد)5(

0918،1.75،ثالضا!ن6()
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طبيعةاو)نسانيشيءأوالهيشيءنتيجةيكونانللكلاميمكنالنظريتين

theseiولاَ"ه3أحالمصطلحينهذيناستعمالتممتأخرةأوتاتوفي.المجتمع

المناقشاتهذهبعضكانتذلكاجلمن.الكلاماصلمناقشةفي

عندهوكماقديماَ،معروفةالحقيقةوهذه.أهميةذاتوكير،غامضة

فيامونيرسوعد،(7ratylus)افلاطرنلكتابتفسيرهفيبروكلرس

كلمةالمصادرتحملهذهفحسبحه)Interpretatione.)8ارسطركتابئفشره

افلاطرنحوارفيالكلمةهذهكزاتيلوصواستعمل)9(.معانيعدةدا"3أ3

هذهتثيروعليهطبيعتها،حبتُسقىالأشياءأنإلىللاضارةالاسملنفى

أصراتأنبحيثطببعية()بطريقةطيعيبثكلالاشياءتلكالىالاسماء

مصنوعلأنهphuseiيكرنأنللكلاميمكنولكنا(ء)ْالشيطبيعةتقلدالكلمة

حرلموئولاْتفرمياَبعطيانعلىكاملنجكللامركبربركلوسْانتالمحدمانالضاكأمعلاتفق)7(

اخلاتليققدةبمبرةعلىتدلعامنجكل()وأمونجوسبركلوسملا!اتان..الفديمةالفلفة

آراهملىالفوهوتبطكبيربلكلانضمإلىيملبركلوصانوالحقفة.الرنجةالكلماتمعا!

.5691رايلوانظر،بركلوسعلىللاطلاع.دديمةكتاباتفيموجردةجديدة

tأرسطوفىأبوص)8( de interpret'بوصتحفبن.-ه.

71جز.حatافلاطونكابعلىبركلرصشيقانظر،أمحولا"هدالاربمةالمما!علىللاطلاع)9(

نجاناتأووحيرانات،جهأئاهإلىسئرربماحثبيتهمحانأربعةلهالمصطلحمذا،ن....

رت.ارنجاهمثل،الحفبقةرمواصفاتهاإمكايخلأصاإلىئلأضارةيتمملوربما.جزشأوكلينجكل

تانرصهاصورةالىللأضارةبتمملربماأو،المرآةفيوابخالالظلالىللاصارةيحملوربما.النار

المضفىوايكوروصالئانىالمعئلىولُ"ه3أحكرانجلوسبمملرأبوحب.الاصبةالضةسه

أشا..(و)12(1)0رملحوظقA11-TAO،091801ذالصاينلارن.ائانى

كلصنطغولالا"ء(sei)لجتحب31لهبكونالي.أنلالندماالصوابكرانجلرص.ذكر)01(

والذىضئهلكلالبيس3الابالحبانياخذالذياضءمحداماللاصما.،عانماَبكونأنضي.

093افلاطرنانظر..ومقاطعباحرتجوهر.عناتييركتطغ Crat-لأكلحكابولقيرث

وألابلقاصيرقفرصاضاملامحا!طيالذي،7291ههربولاتدالرنجيالحكلالىرجتولالأ3

لديمة.
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هذاولوكرتيوس)ببكرروسبسنعمل)الاصرات()11(ومادبةطيبةأشباهمن

وكما.طيعيةبطريقةالكلماتلأت:يقولانحيثآخربمفىالممطلح

طبيعيةاصواتباستعمالالانانبدا،طبيعيةاصواتالحيواناتتصدر

والمصطلح)2؟(.عشوائيةبصررةذلككانولرللاضياء،الاضارةمنليتمكن

تدلالكلماتأنالكلمةبهذهالناسبحضويقصدthesisهركا"ه3أ3المعاكس

يينما)13(،الأولىالانانمجموعةبينعراثيتطابقوجودنتيجةأشياءعلى

الاضياءطبيعةفهمالذي.حكيممسِعملالممطلحبهذاآخرونيقصد

مناصة.بكلماتعهاوعئر

النظرباتببنوصطحلأنهعلىالمرلبمكنكماالروافينبدأثُكل

الىطريقهاوجدتوهكذاالن!حاةكالبيةبهذ.قبلانوصدف،المتعددة

للنظرياتالرئةالمصادرمنكانتالرواقيةالنظريةانونحتقد)14(،المدارس

البلادفيالثقانيةالحياةفيالفصاحةلمدارسالعظيمالتأثيربسبب،العرية

93،لاterpretْأر!وكتابلىأمريخوصأنهملىهـظهرالرهامنايكان!روسلارن()11 de،

tعناثرحلدمهالذىانطقيالفياسان....:بوستحقين-17ا، )اليكاندروص(فرو!صيص

الأصما.أنبماوعول:(phusei)لجمبانلفطساوا،دمالالأصما.أن!رهنأنهعدووالذي

اترتقارن..لجبيةوالأفعادا،صماهنكرنأنعبهتجرت،لجيتوا،صوات،أصواتوا،ظد

31ابدوي،الموتمحنابكانمروكللكابالعرفي ، 1AV.

لوكرتيوسحوكاببمهاوما01،75+حمأدبوجىانظرللنةأبوكرباننحبلعلىللاطلاع()12

1 0 91 ، 5 Rer. Natوروبن)رنرتوتفبروماتجحهاin locum(وما6291،538،1باريى

لىالارنهاكعنجدأمئايهاصكلرروسبدايحتر.7491جفرزوصري،9391لاصوثييتحها(

يمزةمارةترياهي-الغالوتننىلىتبدولكهائا؟ء(sei)لجييةالكللمات:الممطلحات

.Itheseiنظربات

ء"3،

(3o)دمرادلةالكللصةنكلون،الحالةنلكلىsunthekeiكانانا،أس!،لأس!اه*هوللكللصىمرادلةاو

.الكلامففبدملىانركبز

مننبنمالذى،الرراببنرأيهوانرالكللاجكبةالترةراينts,:ا-6191،25126يبررع)14(

..الحامةالمرلةالىمدخلاالرأيهذاوجدوهكذا،طيفتحدولمعابهةمدارصبل
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الهبلب!نية)15(.

ن)تقرلاللغةبطيعةيتعلقويخماالرواقيالمبدأعنالتقليديةومصادرنا

وطببعةالكلامأصراتببنعلانةهناكأنوهو(16phusei)هوالكلام

الرواقيينأنالقرلالصدقلمنلانهالأصواتهذاليهاتيرالتيا،شياء

فيالإنسانلنشاطا،ولىالمرحلةأوالكلاملخلقالأولىالمرحلةأناعتقدوا

الأضباءجوهرببنارنباطوجردنظهر)3؟(،الأولىالأصراتأنالمجالهذا

بعضباضكالالارتباطهذاعلىكريصيبرسوبرهن.الكلماتوشكل

سلكالإبداعمنالأولىالمرحلةهذ.بعدولكنالثخصية)18(،الضمائر

التيالحقيقةبالأجسامصلتهفقدوبهذا،بهالخاصةقوانينهواتغطريقةالكلام

سكيلفترةوايضانحريةقراعدتطريرفترةهيهذ..الكلماتاليهاتثير

التمييزهذابقراعد(.قمنيفهايمكنلا)منتظمةغيرالأخيرةوكانتتسميات

التىِالأثياءلجرهربال!نسبةوذلكللكلماتقي!ةلرضعضروريفترتينبين

39داي!ر)15( ، 1 A190111مارو:مامثكللالفعاحهءرارصنجبها.وما.

(w1)1+ولايخزاورى ، Contra Cel601نفريا 2، S VF 2- t:الكلماتطيحةحرلانظىصة،

الروايونيحتدكماأوأر!ر،يتندكماأصصاءها(الاضا.أمرسض)صلس!"4أء3كانتاذايما

ائارللايخا.متلد.ا،دلىا،صواتفيالذ!الحدالىالأعرات(1لجييةاصاه))نهاأمح!لا"عأنها

.الانْهذافيالكلماتلأعولابدئبحضأيضاهـضحملرن.الكلماتصايها

Cunabulaأوفبيرصلكللماتطابفةا،صواتهذ.1(7) verborum.601،9،جزهلهبة.

-rr،5791بارهـتلارنعانك(5من)-جزه11.13 1y.

8(I)098لارن 2، 3 F:كرييبرصكتابمنجايوصاتاسPe + " suches:.كلمةنلفظلأتا

الإضارة،مذ.وتغانفا.الىسبركلناولتاوعيه،ا،ولالمفطعلىالفلىضقنابغفض)أ(5!س!

مركماخاربخاضي.الىسيرلاegoكلمة)ان.اناشالمتطعالمدر،نحووالطاطاةالذلنحركةوهي

اللابيانحرأدبفي.23-9518325ضيدتلالهمالارن.ولآ5؟ح()30.موْكلمةليالحال

بهالارنالقالطريخةلهـنغى307وnosكلميقارنالذيومراكال،نجدكلصنايبوساضعمل

.29-6895139هـجيكميلارن،ekeمصs,ة!س!كلميكراييرص
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تعبر،الطب!يعةقبلمنوالمحكومةالأولىالفترةفي:الكلماتاليهاتشير

بكلالقواعدتتحكمالثانيةالقرةفيولكنالاثياء،جوهرعنالكلمات

الكلماتتفقدوعليه،تقليديةالكلآموطيقةتقليدياَالكلامويصبحضيء

مطرد.بئكلوتتغيرإلهاكثرالتيالأثاءجوهرعنالتعبيرفيمقدرتها

الصححالجرهرعنتعبر)التيالأصليةالكلماتاكثاتاعادةيتموحتى

صوتيةطب!يعةولهاالكلماتباصرلتتعلقمبادئالرواقيرناستعملللاشياء(

تفسرانيمكنالمبادئهذ.أنيخهاعت!قدواالذيالحدالى)91(،دلاليةولجبعة

إحدىذلكبعدالرواقيةالكلماتأصرلمبادئوأصبحت2(،)ْكلمةكل

حيثأيضاَ.العربيالنحرفيواصتعملتايونانيالنحرأدبمواصفات

منكلمةاضتقاقالكلمةأصليعني:ْيأقيكماالكلمةاصلالسيرطييعرت

الأصليوالمحترىوالمعنىالشكلفيالكلمتانتلتقيحيث،أخرىكلمة

الأصليالمعنىإلىالثانيالثكليشيربحيث،الصامتةالحروفوارتاط

صرتياتخلفانالكلمتينانفيالسببهروهذا(،المعنى)ننمهمةباضافة

منالتغييرأنوهر:الرواقيللمبدأصدىهنانجدانويمكن)!2(صريخاْأو

مننفبرهبمكنولكن،متظمغبرشيءثانربةأخرىكلمهالىأصبةكلمة

طبقاينالحقيقةفيويرجد.الثكلفيبالتغييرالمعنىفيالتفييرربطخلال

فناتمعالدلالةبالحفىتمملأعلا..انانيالفملقارن:الصرتتبرالاربمةالفناتعلىللاطلاع)91(

similitudeوcontrariumهذ.نفىرنجد.58-5791،96بارويكهلالاملارن،وليى

Tباب،1المزمر،قابهلىاليوطيكدالفئات -t TT،صفحاتY. 1-V AV((عن)المجاز

.و)الاضتاق((

يمكنلاكلمةترجدلاأتعلى...الرواليوندركد:IA&91-69،جزهdialectأومطبنرص)02(

بالغط.أصلهالمحديد

النرناطيجانلبو-جهربماالذىومو،اتهيلثرحشاثباعى5-102،7،،1المزمرالوطي)21(

مأ.4/13،507)قولى
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الانسافىال!نثاطنتجةالثانيةالطقةبينما،بالطبيعةثابتإحداها،للكلام

لنالمقارنةهذ.ا،وقاتجميعفيللتغيبرعرضههيأوتغييرهاويمكن

العرلي،الأدبفيكبرىاهميةذاتالمتقةأووالثانريةالرئيسيةالكلمات

للكلامالطبقتانهاتان)22".وفروعأ!رل،فئتينالىالكلماتيفسمالذي

منالكلامالىالمرءنظرإذاهذا،الثقيلْالعبهأوالضغطأيضاْتميان

العربعندمعروفاَللكلامالمداهذاوكان.الج!نىالحنجرةعلمنظروجهه

ارصطرلكتابامرنيرصشرحفىبذلكالمتعلقةالصفحاتترجمةطريقعن

Interpretation،"23!المبدأنغلمراحلفيالرئيةالمصادرمنيعدوالذيس

)21(.العربيللعالمالرواتي

مثلتماماطبيعيةتكرنالتيهيالصحيحةاللغةأنكريسيبوسيذكر

المجتمعتطررحرلنظر.وجهاتف!نالخصرصوبهذاوالماواةالقانون

لِنالهيرالتفريقوضعراالذينالصوفِننظروجهاتمعيتزامنالإناني

الانسانيةالاختراعاتيعتبروالمالرواقيينلكن2(،)ْوالتقليديةالطبيعيةالقرانين

قطبيتعتبرالأخيرةالمجمرعةلأنالصوفيرنفعلكما،بالضرورةصيئة

حققهضيئاَالحضارةالرواقيرنيعتبر.نقيضضقيعلىلقليديْوْطيعيْ

المدنن،فالقانون)26(الطبيعةبةهيالتي،الآلهةعقرلهمبرصاطةالانانبنر

داثماَيكرنالذي،الحضارةلحاجاتالطبيعيالعاديالقانونتيهفهومثلاَ،

الكصلطةعلىنمديحنبر.الذى،الظاهرىانظاملىالفايةنحلو.والفروعا،صولببنانفونهذا)22(

نحالى.

)38(.ملحوفكاعلا.،الاهسالفدللارن)23(

)2،(3-30،764-6.

97-0955نالضاك)25( "1 ،1A.

نبها.رما.3،983،-3)26(

26-A-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)27(،الطبيعةفيويُطبقالفكر،قمةهوالقانرن:الطبيعيالقانرنذلكحسب

مؤسى)28(.لقانونالدايةوهرنقطة

الحضارةتطبيبينوسطاحلأالرواقيةالنظريةقدتالطريقةوبهذه

عنهاعبرتطيعةهيفالحضارة،الأساصيةيتهماهربت!طابقبالإدعاءوالطبيعة

الإنسانية(والعادة)والطيعةالحضارةالثلاثالفثاتهذهوأدت.انسايةعادة

،النظرياتهذهخلالومن،للحضارةنظريةكلفيالتأثيرفيكيرأدورأ

لرتب:بينبررعوبكلمات.القديمةالعصررخلالالعامالتعليمفياثرت

ظهورnomoiمعمقارنهPhuseiالمثهورةالسفطائيةالمسألةوجردعلى

التي،الانسانيةوالعادةوالحضارةالطبيعةدالمتضمنهلتيرنارالمتوصطةالنظرية

تحددأو،عامبشكل،التعلييةوالمزساتالانسانيةالقدراتكلتطررتحدد

)92(.الفرديللتعليممختلفةكاساسياتالثقافةتاريخمراحل

ترجدأنممكنلابدونهاحيثالحضارةاوجهاهملحدىاللغةتُغد

أصلهافياللغةان.الرواقيينرايحسبرأينافلقدالبثر،بنيبيناعراف

لهاالمناصبةبالأشياءألحقتالتيالاْولىللكلماتمتضمنه،ماديطبي!عيثيء

لاحقةمرحلةوفي،الطيةعنصرالاولىالمرحلةوتمثل3()ْالصحيحةبالطريقة

العادةهيالنتيجةوتكرنالحضارةعنصربواصطةوترتيبهالكلامتنظيميتم

الاعيادي.اليوميالحديث،وهرالانانية

الكلمات.والمنفةالأصاسمبةالكلماتببننجزان،علبهوبرنب

.18"اdelegصيرو)27(

76-.8.عنحات3-3أيخا910المصرننس)28(

2()A136يخبررع ، 691 i.

أمحلا..(17)الملحرظةلارن)03(
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الكلماتهي:للغةالأولىللمرحلةتنتميالتيالكلماتهيالأساصية

الأضياءجرهرعنييءوتخبرناالطبيعةمعتتناصبانهابمعنى،الطبيعية

وهي:الثانيةللمرحلةتنتميالتيفهيالمتقةالكلماتاقا.إليهااثمار

كثرةبسببمربكأالأصليشكلهايصبحأنويمكنعرائيةأكثركلمات

وهومحلمينظاميلزمناأصلهانتتغأنأردنااذاانهيعنيوهذا.الأستعمال

نحريبمعنىالتعريفهذاالمتأخرونالنحاةواستعمل.الكلماتاصرلعلم

الأصلالكلماتعنتحدثراعندماوذلكاقلرئييوبمعنىأكبربصورة

هذاونجد.والاضتقاقاثالجذوربينللاختلافك!ثاراتالفرعوالكلمات

عنتعبْركلمةهرالجذرأنذكرْالذيثراكىديرييرسعندمرةلأول

منأصلُهايُثبتقالتيئلكهيالمتقةوالكلمة.أرضكلمةمثل.ا،صل

أصلحولالرواقيةبالنظرياتالارتاطويظهر)31(.ارضيْمثلاخرىكلمة

تلكهيوالمثتقات.باَدمالجذريشبهكيروبكرسْقذمهااجابةفيالكلام

أ+ولىئئى6تعبارأص!تعمثتالطريمَهَهذهوبنفى"-)32(.عنهاتبئمتالتي

الذي:ليانرسكرنتيعندالحالهركمااللاتينيالنحوفيالثانيوالكل

primaاصتمل positioمعمتارنهللكلمةالأصاسيالشكلبمعنى(composite)

(primaعبارةاستعملتولاحقاَ)+(.لاحقتطررعنتنبثقالتيالكلماتوهي

(positioأخرىأشكالأمنهنثتقالتيللكلمةْالأعل"الكلبمعنى.)3"(

درايةعليأنهويبدو3(،)ْالمعنىب!نفىالعبارةنفىبرصئيانرسواستعمل

.3-ه5،2ثراكىد!ويخيرس)31(

o-،1،801كبرر!بكرس)32( r.

.22"1،6لارن.1،600101،5056اول،ةفى،!،نوصبكونش)-(

32.963411.6030،،،!روم.4،-2ايضالارن.00،338،،228هماربيوص3(،)

930384"17.

.7227،521/،208-63112،627/،8ول3ة4برصكلبانوص)35(
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منعُرضأنهي!دوالذيالأولالفعلوضعان:تالعندماالأصليبالمعنى

الطبيعةمنبدايةوضع،نهاعيلاَيكونانعليهيترتب،الطبيعةقبل

)36(.نفسهاه

عندوجدناهماكمامعاَ،التطورمرحتامُزجتالأمثلةهنهجميعوفي

مستريينمنفبدلأ.حقيتىمنطرقكلامالىتحويلهماتمولقد،الرواقيين

الاصليةالكلمات:الكلماتمنمتلازمتانفئتانالآنعندنايوجد،تاريخيين

جنوراَبذلكمكرنين،كرائيةبصورةأكثرأوبدرجةمنهاالمثقةوالكلمات

ال!جرةعلاكلةمثلمعاَالفتينهاتينعلاقةثارويرى.للكلماتجديدة

الذيالعاموديالجأعلأنالطيةبراصطةثانرياَضئاَفرعكل.يُعدبفروعها:

رجلمثلالكلماتإعرابفيالحالهووهذا،أصاصيثضعنهتفرعت

(ooوللرجلالعامرديالثجرةوجذعول(ominisنها،الملك!يةحالةهيول،

العرليالتقسيمهذاويثه+)+(.العامرديالثكلعن()متفرعةمعربة

المعيارأن)38(اصطلاحييابهأيضأهناويوجد،وفروعأصولإلىللكلمات

اليرمي)"3،.الاصتعماليبقي!الكلامصحهبخصرصاللاتينيالنحرفيالنهائي

كلاموزنوابحكمتهمالقرملكن:ْاتقسيمهذانفسجنيابنعندونجد

نجه،برصبهلا،كهننهنفبلهمنبدلامااحدهما،ضرببنفوجردو.العرب

.11نرسعابر(63)

.8،1عمLinguaمأ،لةaورلا(37)

oكلمةأيغا"اعل.كلمةلهلاروفدpropagoكل!ة.لرعْكل!ةA(سة)3 + goوتقرضا

أيخاسجردالكلصاتجنربدأ)ن.ضبرة.كلمةثلوا!حارةpropagoكلحةاضصالمن*ن!

3"دفرنظريةعن5191برو)قارنطيعرالابهبكونوميهالفديانحرلى hota-(1L).

(theory.92-+.57915بارهـسكلارن

(ri)امحلا..الرابعالفملانظرانحو،وأعولالريةالمماممرملىللاطلاع
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بالفياسبتدركوجدو.ماومنه...ودارحجرنحو،عليهننبيهولأ

عندعليهمزكدثيءالعربيالنحرفيالقياسعنصرأنلاحظ"()ْْ...

عنصريننفربقفبوجداللانبنيالنحرفيأما.المثنفاتعنالحدبث

الحففة()41(.)المثعتقاتالثاذوالعنصر()الإعرابالقياص

الكلماتبينالرواقيالتفريقف!ن،السابقةالفقراتفيرأيناوكما

منمترينل!نالتفريقإلىعُدلتقد(والحضارة)الطبيعةوالثانيةالأولى

ومع.مركبةوكلماتببطةكلماتينصارمنحرياساصعلىالكلام

تطررفيمميزتينزمنيتينمرحتينلرصفيُتعملالاصاصيالتفريقبقيذلك

يمثليينما،نحويةوتعاييرفئاتالاصطاعيْالفصرْيمثل.والنحرالكلام

علىبعدفيماهذاوعرف.التصنيفهذابدونالكلاموضعالطبيعيالوضع

تأخذالكلاصيهيةالنظريةفحسب.الواصفةواللغةالكلاممادةلنالتفريقأنه

ذاتهااسماءالاسماءهذ.تعطيوبالتاليالأولالرضغفياسماءهاالاثياء

الاولالرضعفيالاسماءتأخذأو،.الثانيالوضعفييقالأنيمكنكما

أسماءْإلىْالاصماءهذهتقحمثم،عاديةكيهأنهعلىاصمْاصمْ

حيثفقط)42(،النصرصبعضفيالنظريةهذ.فرتوهكذا.افعالْوْ

)يعنيالحيوانهذاأنمدركةالطبيعةأنإذناعلمبالقرلْامرنيرسيخبرنا

يست!طيعلكيوذلكصوتأ،منحتهاجتماعياَ،حيرانأيكرنانيجب(الانسان

معأواتفقراالثربنوجاءوبعدها.الرسبلةبهذهللاَخرينأفكارهي!نقلان

.9-2،2،12،الححاضجغابن)04(

ء!Lin،لم!،لارو،انظر،الاراديالانخا.الاذوالنصرالبيسالافخاهالقاسضصر-)41(

8521.23،ثهـةهأ4

46-6191،45بنررع،)42( ، 6791 0 ire- tire.
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الطريقةهنهفحسب......حجروذاكهخحب5مثلاهذاتصميةعلى

ناملاحظةكانالثانبموالعمل.الكلماتجمغابتكرتللاضياءالاضارةفي

l,.باثُفسرأنيمكنالكلماتبعض {e a،الكلماتهنه-سُميثبصيفةوليى

هذهص!ضيتباداةولش،بصيغةتفرأنيمكنأخرىوكلمات-ْاساهْ

عنداللاتينيالنحوفيالنظرتهن!.نفسوتوجد)43(،+أفعالْالكلمات

الذيالوقتنفسفيولدتالتياللاتينيةاللغةان؟كر:الذيتثاريسيوس

ماوفهمالدلالةفيالثعبهذاحاجاتتبمالحضارةهنهشعبفيهولد

تلطيهاوتم،الزمانمرعلىنجراءبرصاطةتقضيهاتمفقد؟لكومع.قي

اقسامهابعضأنومع.نيرةعقولعنصلرتملاحظاتطريقعن

النحرلقواعدنف!هااصلمتأئهاإلا،الكلامفيمألرتماهرمعلات!شجم

)44(.للعتلْخاضعةللكلامالقديمةالرخصةتلكوجعلت

لإصأاصبحالكلاممنمتطقىصتوين+صلىابريخيالتفسيرهذا

مرةولاولتزامنياطارفيولكن،المستريننفسينمنطق!يأتفريفاَ

يينأوغسطينوميزع!.Magistroاوغطينرسحوارفيصريحةوبصررة

الىنشيروكلمات.(..الخ،وفعل،اصم)مثلكلماتعلىندلكلمالت

ألاربعالكلماتوهذهاصمكلمةانألاحظُ(:ْونار،انسان)مثلاضياء

Lا-اعىهلوصحرز.أر!و،كتابلىامويخوصقميق)43( ITار!وكتابلىاتعيقأيفاْولارن

Inpret!كدالنظريةنفىتف!حاْوتوجدتبحها،وما1،4.صأيضاْ،برصحرر.،ع

ومحميأتممأثالأأيفأانظر57-580ص،برصحرر.حatار!ركابمراتمليقلىبوريروس

.نجبها.وما2لأ31،ئركىديبرصنعبقلى

خاصةتجبعها،وما222،ا604،لهينيانظرالفقرةمذعلىللاطلأع2-8.،62ماربرس4()،

-rroعفحات rrrةمألاروا!ضألارن.انصلهذاا،ولىا،ضكالبنا.امحاتمع-De Lingua

عناتبيرملىانسياعدأفهوهو:املام!الإصرابلالحامانطتيالببعن58،3ول،5

نجا.محدوتبكللصاتالالكارمنكببرةج!رعة
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(s,fluvius, Roma, Romulusتختلف،الاسمدلالةعليهاطقتاوالتي7د!أ
الكلماتبي!نما،مسموعهلاضاراتممرعةإضارةهيالاولىالكلمةانفي

لإشاراتوليسلأشاء،اضاراتانهارغم،مسمرعةاضاراتهيالاخرى

)5،(.اخرى

الطريقةنفىتبعرنالعربالاحئينأننجدالعرييةالمصادرالىوعردة

بالاختلافدرايةعلىهؤلاءوكان.الواصفةواللغةالكلاممادةبينللتفريق

الرازييقول.الأسماهواصماهالأسماءبين،للغةمنطقنمسترينبين

الآلفاظأما:هيأمورعلىدالةعباراتالأغلبفيالألفاظلمناعلممثلاَْ

الالفاظهذ.ف!ن،والحرفوالفعلكالاسمفهيالألفاظأماغيرها،أو

مىترصص،لفظنفسهفىهرضىهعلىمنهاواحدكلبدلالثلاثه

إلىنرجعأنايضاَويمكن)6"(والارضْالسماءوفالحجرالالفاظوغير

يينتفرقالتي)7"(،اعلاهالخمائصجنيابنكتابمناتتبتالتيالفقرة

فيححراحفالمرابماكثروحن.شسيموكلمهصيفْالممىْالثيع!

الحروفعنعار.الألفاظ:ْيقرلالذيالفزاليهرالجدأهذاإلىالرجوع

وهي،الأشياهأعيانعلىللدلالةالانسانيبالاختيارالمرضوعهالمقطعة

الموضوعوأماثانياَ،مرضرعهرماهـالىأولآ،موضرعهرماإلىمنقسمة

لاياالمرضرعوأما،ذلكوغيروانصانوشجرسماءفكقرلكأولآ

رأي،وحب)8"(ومضارعْونهيوأمروحرفوفعلاصمكلفكقرلك

ممد.اوفيوصيدمحىانابالنةلمنإت.11-،ا079،01؟كوصيررو.6791،46نجورع)45(

مقلأففبحأبانثبدنظرلى()عالماصنجرسبخل(:501أعلا.،)كوجرور.الفرضبةلملمالطون

Deعن Magistro.6891هـ!بكدىانظرأبضاأوفينرسصلىللاطلاع.

.-،261112،النبمنلايم،الرازي،()6

،(.)1ملحوتائامنالنملأعلا.لارن.ا5-.3310،،ا!انص،جغابن)7،(

23.،591،،الحىاللهأصحا.ضرحلىا،صالمتصدكاب،النزالي)48(
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فرمحيةفثاتالىالأصماءنقسموهرعندماثالثمرضرعأيضأيرجدالنزالي

وهكذا.عديدة

الأولالقصدبينالمنطقيالتفريقالىنشيرأنأيضأعيناويجب

حولالمرءيتكلمحيثالمنطقْحرلكتبفيوالم!تعملةالثانيوالقصد

الخاصةا،شاءعلىمباضرةينسحبالتفكيرانوحيثوالثانيالأولالقصد

لهاأننعلمالتيالنظريةهذ.صيناابنطررللاشاء)9"(.العامةالمعانيعلىاو

أساساَبكلكانحيث،الرسطىالقرونفيالمدرصيالنحرعلىكببراَتأثبرأ

5(.)ْاللفةنظرياتلجميع

المرضعينلمبدأصريحأمرجعاَلديناناناليناتهذهجميععنوبعيداَ

بنالحسز،اليملاحظاتوهيالارصطرطالببةالنفاسبرإحدىسباقفي

تعليقيكرنربمايرنانيتعليقعلىتعتمدالتي،Categoriaeفصعلىصرار

بينهاللفصلالأولالرصعفيالتىوقرلنا.سوار:ايىلمرل.(اْامرنيرس

هيا،ولالرضعفيالنىالألفاظلأنالثانيالمرضعفيالنيالألفاظوببن

ندلوعلاماتصماتوصبرتالامررعلىأولأأوفعتالني...الاصماء

وبالجملةذهباولهذانحاصاولهذاففلهذاتسيتنامثلمجملةدلالةعليها

الثانيالرضعفيالتيوالالفاظمفرد.معنىإلىبهايثارالتيا،لفاظكل

مثلالاولالرضعفيالتيالألفاظعنميزنا.ماعلىتدلالتيالألفاظهي

وكل.....الزمانمنمجردمحصلمعنىعلىداللفظكل،صمينأنا

الىالاقبا.)ح،حلأد!(جببكولت591،2،3،يرعدبنلانلارن.015281«جانجبه)94(

.(7191ه)جك.اتشرالنصدالاولالفمداضححاله!رض

k.,67951نجورعانظر)05( rv.معمفارتالرجر،،باضكالالمملقال!زالىبداأهيةلاحظتبمها

والمض.والذكا.الجرهروميالوصالممورلىالاضكالهنه

.(A)3مل!رظة،الامصالفصللارن)51(
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فيالتيا،لفاظهيفهذ....فعلْهيْوزمانمعنىعلىتدلكلمة

الفئةألفاظبعدابتكرناهاأننالحقي!قةباسمائهامدينةأنهاوذلكالثانيالوضع

Categoriaeعلىامرنيوسوضرحتعليقأننفترضاننا(..)2ْالاولى JIهو

الرضعين.حرلالنظرياتمصدر

الذيالحدالىالمبدأبهذامهتمينكانوافقدالعربللنحاهوبالنسبة

منابدايةفيالكلاممنجزءفيهايأتيالتيالمثكلةلحلاستعمالهفيهأرادوا

اعراب.بدونالكلاميكرنللغةمرحلةهناككانت)ذاويخما،تاريخيةناحية

وذلك،الإمحرابننضمنكانتالاصلبةالعرببةاللغةأنالنحاةاغلبوأكد

يمنعراحتىالكلامفيالإعرابادخلواالذين،القدماهالعربحكمةبسبب

ببنالفدبمالنفربقهناوأصح(،)3ْالجملةمعنىحرلوالكالغمرض

للعنصربالنبةوذلكأخرىمرةاهمتذيغيرالحضارةوالطبيعة

مرهة،وغيرنمهالاصيةاللفةكانتالعامالرايحسبلأنهْالاصطناعيْ

فقد،ذلكومع(،الإستعمال)4ْبكثرةأفسدتهااللاحقةالاجيالولكن

الذيالاعرابعلىتحتويتكنلمالاصلبةاللغةإنالنحاةبعضكد

نأن!خلصأنيمكن،حالايةوعلى(.)َعقليةبجهردفقطلاحقاَأضيف

.81-13606"صارابن(5)2

الاخفى.الحنأكيبدأ:75-2،31320،،الحصائص،نجيابن)53(

،5691اَرنلدزانظر،حزمابنعدالمدأنفىيرجديخبمهاوعا292،1،الابقالمممرنفى)54(

.،-46ه

لائماالزجاجي!دلامحبوالإعرابالكلامكوجد.-6711الإيخاحفىالزجاجيمحذانقاضدارن)55(

ويىمرتجاتصيانجيفدماوذلكا،نمالتبنا،صاهانالتولالمخملمنلانهذلكومععماْ.

واول68صآخره)الإ!ضاح.محتفرأىلد-ممان-!بعضأنالزجاجميوبترت.تاريضياتصيفا

96(.من!رين
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صزالالىوتحرلالنحرفيالمنطفبةصبغتهفَنَدَا،سليالنفريق

،.)6ْعملي

حرارأننعلم)ننا.ا+!3دا3كتابكانللعربالمهمالثانيوالمصدر

الاضياءلجرهرمعرفتنافيقمتها)حرلالكلمات.صحة"حرلافلاطرن

لماالعربفَهْمنسنننجانوبمكن.العربيالعالمفينوقثىالبها(نبرالني

ذلكلثكلالفارابيتفشرطريقعن،صحيحبثكلا+!3؟داكناباحتوا.

فحصثُثم...."الفاراميوذكرافلاطرنفلفةكتابهفيالحوار

إذاوهلاللسانعلمصناعةهي،الصناعةنلكهل؟لكبعد)افلاطون(

جمهررعنددلال!تهاحسبعلىالمعانيعلىالدالةبالأسماءالانسانأحاط

العلمأهلطريقعلىوعرثهاعنهاوفحصاللسانذلكلهاالتيالأمةتلك

ليسالفارالىعندوالسزال(،الأشاء)7ْبجرهرعلماَحاطتديكرنباللان

العالمفيالإصياءلفهمالكمقيمةُحيماونكقال!مصنَعَمن

الحارجي.

7(

مذاالحتتةولى.للكلامممينتطورعلمعلىكانراالعربانحاةانأبفاصينالعمليالرالمنا(

تلك)!لجديدة!للماتخلقوهرآخر،جانبمنلنقاضموضوعاْكانللكللامالدنامكليالجاب

.044-ه،5691كوبفقارن.T(267-6391،6191،68انظرلوصيل،الحرف!نلغةفىالكلمات

نبدولادنامكبةنظروجههالى!ففرالمريةانظر!ا-اننفرلا(ملحوظة7،دلاضاجابة

الكلاملظررتماباتيهدتركوا،الكلامباصلانفهماضنلراالذ-شانحو!ونهرلاه.بكبتهامررة

امرأالقديمةالماثاتلنادنتيبةاللفةتتيركانانانجة(.-عاتطيحة)ضارةالروالىابداحب

ابنرو!دد:ا-2،926،اطصانصنجيابنثلا،انظراليحةاللنةحولتؤ!أعملكلفياقاليأ

انتي.للكلامالإمحرابمحناتسانحرتالحضارةب!،خالولكلنكلامهمجروالمابدوأنناجمي

،6391لرجلعديظهركماوزيدى،متفرتأمحنولىيخبهاوما44عى،5591لوكأيفالارن

اللنة،تيراتحولحزمابننظرووجهاتتجمهاوما525الحصانصبخيابنرأيخا.)91(602

-1،53Trا،حكلام A.

العرية.!ا+!كهولكاب.A-7،1اللاطرنللفة،الفاراكى(
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ارصطو:حسبلالكلام،المعلوماتمنبمزيدارصطوكتاباتوتزودنا

لاكرانبة)58(:طببعةللكلامف!نوعليه،الناصينانفاقننبجةهو....ه

شكلطريقعنالبهاالمشارالأشباءجرهرعلىنحكمأننستطيع

لاصلالجينيةبالمسألةمهتمأيكنلمارسطوف!نذلكومع(.)9ْالكلمات

النيوالطريقةللكلماتالوظبفيةالقيمةتحديدهولديهالمهموكان.الكلام

الكلماتأنهرالمهمءوالي،الناسلنالحقيفيالاتصالفيبهاتعمل

أكبربثكلاللاحقةا،جيالواهتمت6(التقاليد)ْوليدةليستولك!نها!قليدية

لبنيالأولىالمجتمعاتبراسطةالكلامابتكاروهوالمسألةمنآخربجانب

مبكروقتفي(thesis).وضعمصطلحْاخذواقدالعربويبدوأنالشر.

)؟6(،العربيالنحوبداتفيلذلكامافئالعرلىالمصطلحنجدلأنناوذلك

طريقعنابدايةفيلاحقوقتفيالارسطوطالييةالنظروجهةوانتث!رت

92-21ار!وكابثلا58() I II . 91 1، 16 De Interpret.11657رص!اى!

لكل:T-ا1701مح!Interpretانظرأرعطو)جابةمنظاهرْمعرنجةبخمةللكل!اتيكرنلاأن)95(

عا+!لا3كابالىبوضوح.أماةكلمةْثبرذكرناكما،بالاتفاقلكلئكادا.،يى،عحىجصلة

،0918،1نالضاممنأيفالارن.88،بولا+!ح3)اللاطرنالكلمةضراطنجهصسجث

8611-(AVنأومي،أخرىدكرةإلىناثير،أمونيوصنظروجهةحبأر!و،انرفم

!تابمحلىأعويخوسضرحانظر،الإنانلدىالكلامملكةثلتماما،للكلامضييةأماةالجملة

.بوصغنبنكبها،وما62،21س!!حمأتأر!و

بل(الأولالمنمعأناسطر!محنالكلام)خلقsunthekeiكلمةرهيانصربار!ويتصكلم)06(

أو،،عرتْ.انهاعلى65-0791،96كرصيروقرجمهاالغمأولsunthh+ح،بارةاضمكل

الكلماتبينالجبةبالمحةالتمر!فار!وممفيكنلماترجم،مذافحب.تاريشحالز

وعنحات82عىننهالمصدرايخادارن.الكلاملىالكلصاثويخفةتحديدالىيرصكانبلوالأضا.،

.099-ه

0Aالكابجبر!ندئلاعلىْ.رضعبارةلارن(0؟0 OAlالمضأنا38-.إ،6691هـصيتقد

اساء5ومرلمعئ.آخرالمبالباتلربمالمعىهداوأمحطى.اللفة.امطاهمر..وضعلكللصةالأصلي

.اساهبممئاملمةاصنضدممنأولالمحرلادرلةتحتبرنظر.وبهةومن.اللنةرضع.،وهاللنة

افىخالبلوالمحانىالباراتينصحة)ذنا.الىسبر!كنلم.وضعكلصةْ)نحموومن.المرتْ

المصرنفىرصأناتارنمأAالقرن/ئرالرابع)القرنبوصاطةاللبىاللنةوضععنالكب

5238-. orوهعوبى+.موامعبكلةتجر..عرتبهالمرادالممئأنناذ!لرجث...
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وجه)وعلى،العربيةالىترجمالذيDeInterpretadoneعلىالتعليقات

طريقعنولاحقاَسوار(،ابنملاحظاتفيامونيوصتعليقالحصرص

يبيْنالذي(العبارةشرح)كتابمنهاالتي،للكُتابالتعلبقات

دائماَكالباَنجابَهالنحريةالمنالحاتوفيالأصية)62(.للمسألةفهمافضل

صنعأومن،تعالىاللهص!نعمنكانإذافيما،الكلامأصلبمألة

والسيرطيجنيابنتناولهاكماالمسألةهيوهذه.الشر

)63(.وآخرون

المعتزلةعلىانملاحظةعي!نايجبالمعتزلةرأيالىرجعناواذا

يشجمذلكلأنالجدا،حبثمنللكلامتعالىاللهخلقمعارضةعدم

يتقبلأنالصعربةمنفإنه،اخرىناحيةومن.فلسفتهممعجبدبثكل

فبلمنكانتمخلرفة،بالفرورةوالأضباءالكلماتببنعلافةوجودالمع!زلي

الانسنيمالحكميع!قانذلكشأنمنلأن،الاناناوتعالىالله

العلمبانواختلفرا.ْإرادتهحسبالاختبارفيالانسانيةالحريةوبالتالي

خلقفلوأيضأ،ضروريابالموصوفالعلمكانضرورلاكانإذابالصفه

نألزمالمعنىلهذااللفظةهذ.وضعبأنالعاقلقلبفيالعملتعالىالله

وكانت)64(.التكليفْصحهفييقدحوذلكضرورياباللهالعلميكون

اتفاقنتاجهياللغةأنالمعتزلةأهليينالاثدالاعتقادهوالتحيلهذانيجة

علىللاطلاع7،ا-اه05،البارةلىأر!وطاليىلكابضرحالفارا!ىخاعىئكللارن)62(

لبارةالمريةاترجصةاناالفارا!واضحكل.طغثلْلمصطلحاتللضتلفةالاضحصالات

.r(..27013الابق)المممرضولرتحغnomosأر!ر

.ا-،639691لرجل)63(

.-3؟12،؟المزمراليرطيلارن.حمها،23،؟،النبمفلابم،الرازي)61(
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هيالأولىاللنةأنالظريالاحنمالببفىذلكمع6(.البر)ْببناصطلاحي

الأولى.اللغةطريقعناللفاتبقيةتعالىاللهعلمهمثمالثرصنعمن

)ترفيهشامابرالم!مىالجبارعبداصتاذرأيالحقيقةفيوهذا

نأالمبدأحيثمنتعارضلاالمعتزلةانأخرىمرةلاحظ+321()66(:339/

)67(.تعالىاللهقبلمنموحاهاللغةتكرن

صمات،باعتبارهاالكلماتإلىتنظرالمعتزلةف!ن،حالايةوعلى

ارتباطلهاسماتْوكلمةْ.معينةأثاءعلىللدلالةطارئبثكلتستعمل

منالاولىالمألةفيالانباريابنناقشهاالتي،اصمْكلمةْاعلثمكلة

يُمثْلهمربماكانالذين،البصرينأنالانباريإبنويخب!رنا)68(.الانصافكتابه

وهذا،صموْكلمةْمنس-م-و،الثلاثيالجذرمنالاصماضتقراالمترد)96(،

رفعهاتمفقدوعليهتحتها،التيالاسماءعلىتدلالكلماتانبدعرى

الجنرمناصمْكلمةْاشتقرا،اخرىناحيةمن،والكرفيونفوقها)7ْ(،

بالملاتة!رمنالأثلع!واحدأمفزيأانحمْيقةتبقى.9-70183512المفئ،الجبارعبد)65(

لارنهأ،8،023/،)نرلىطبحانبنمحبادرأيموومذاوا،نجا.،الكلماتينانمةالفروربة

ننبرالحالةمنهلىولكن61.(.)ملحرظةاعلا.،اننيوالنمل)2(ملحوظة،0791،25مهدى

.المعى.تطابقدلالاتعلىللاطلاعنعالى-الليفرمهاويى(البيعة)تفرضهالجعيةالعلالة

)63(.ملحرظةأثنا.،الحانرالفصلانظرالبْضرورةو

82-38ْص51شابه،الجاروبدا-52102،516،اليبضاتع،الرازي)66(

.5()ملحوظة0711،535مهدلى()67

ولان،3018-305المولفنفىالمريةاصارلارن.ا.v1-41،1،الأنصاف،الأنجارىابن)68(

-YVا26،جىرابنس-م-دا،كوانتحت91،112العرب r15ه.

.17-55718،اللنة!الصحيحلارص،ابنكابلىظهركماابرد،)96(

0()Vكتابهانظرمنهاهحزمابنضرحث،الباقمذالىالمتمحلةتحتها..المياتبارةدارن

...نمخركل،هكلبفلملطتاصنممانحفبفةان5:92،اهـ،321الفامرة،لفصله0

56915.85آرنال!زلارنا(.ابصوونترفىدانموكلمةكلبتانهيبن،الخ
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علىترضعسمةالاسم5:.وَصَم5َوه"سمَهكلمتيمن،و-س-مالثلاثي

انهرفم،الكوفيينتفسيرمعنفسهالَانباريابنويققبها)؟7(،يُعرفالئيء

32(.)افترضوهالذيالتاريخيالأصلروفض

بطربفةمخنلفةأث!باءينالنمببزعلىنعملدثرانبةاشارةوالسمة

الجذرمنمثشقاَالاسميرىالذيللاصمالمعارضوالتف!يريقليدية)*(.

ومعطاهعليها،تدلالتيبالأصياءمرتبطةأشياءالكلماتيعتبرو،مص

نصالراقعفيوهناك.خاصلسبب،الطبيعةأومناللهمنا،شياءلهذه

أصلحرلالتقليديةللنظرتالمناصروناستعملهاهسِمَهكلمةْيتضمن

فصاعداَ،ثلاثةأوحكيمانيجتمعكأنوذلكجنيْابنويخبرنا.الكلام

سِمَةمنهاواحدلكلفيضعرا،المعلرمةالأضياءعنالإبانهإلىفيحتاجرن

عنبذكرهوليغني،غيرهعنليمتاز،مسماهمابهعرفذكرإذاولفظاَ،

وا.لاصلىالمعنزلةببنارنباطاالبافلانيوذكر.art)العبنْمرآهالىاحضاره

3".سِمَه))ْ-إصمدالناربخي

1(V)كمرادت."علامهْعمطلحيتحي.،،2هالإنصات،ا،نجارىابنكتابييظهركما،ثحلب

14،104المربلانثملب(،)ربماالباسابوقارن.2102،نفهالابقالمدلر،صمةْلكلتْ

.4ْتُحرتالي.محلىتوضعوت3وَ.الاص!أدشا.:6-اوجز.

كابوأيضا.57ص،اللنةلىالصبح،فارصابنكابانظر،ومحبهَريفارصابنفملكماتمامأ(72)

هذايضلاولكن.علامةْممئنفى3ْ.الايحمل:65-66النحو،لِيخلافيمائل،عكري

..يمَهو...وصمَمنثق.3.الاأن

.99،6الإبضاح،الزجاجيندثلاْانظرهنحرتإضارةاثمدهبألمَةانحوبئوظائفهايئأو)73(

)ضارةبمضْ..صةجغابناضحمل.بالإمرابس:52َ،35516،الحصائص،جغابنلارن

4..2،الابقالمصلر،.نحو!ة ، r.أملا.،71()اطعَوظة.علامةلارن..ملمدكمرادتوايضا

يبها.وما31612،،2الابقالمصحر

1-،1،41،الحصائص،بخيابن)74( r.36(.6391،267لوجللارن(

031.لكلمةانريضللاصلالديةالدلالاتعلىللاطلاع225-227ات!هيد،كاب،اباللانى)75(

.6591،117اسلانات!ر
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الم!ألةأنمنوبلاعتفد!ماوحفبفة،الحفاثقهذهبالحبانأخذناوارا

الناريخبةالأصولحرلالأصليالنقاشاننفترضمنأخر،بركتظهرت

وطببعةأصلحولنفاضفيلآحقاَتُرجمتقد+اسمْلكلمةالصحيحة

الذكطالرأيتمثلالانباريابنتفسيرفيالبصريةالتاريخيةالأصراطان.الكلام

الأصولتكسبيينماللاثياءالصحيحةالط!بيعةعنتعبرالكلمات)نيقول

واضحأليىولكنتماماَ.وكراثياَتقليدأمعنىالكلماتالكوفيةالتاريخية

المبردزمناستخلاصهماتمقدالتاريخنالأصلينهذيننتائجكانت)ذافيما

لاحقاَظهراأنهماأو،وثعلبالانبارى(ابنتفيرفيالب!صرةنظرية)ممثل

)36(.المعتزلةاهللمدرصةال!نظريللتأثيرنتيجة

إلىكلمةكلخلقتطرفااضكالهااكثرفيالتقليديةالنظروجهةوتعزو

علمقداللهبانالقرآنيالتأكيدعلىكبيربثكليعتمدوهذا.ذاتهتعالىالله

اليرنانيةالكنيسةفيالاعتقادهذافىِصبقمنوهناككلها)77(.الأصماءآدم

صألةفيالثرلبنيلاطبأيالاعترافبعدمالميلنجدحيثالدينيوالأدب

نأالتقليديللمذبللمتبعيمكن،أخرىناحيةومن)78(،الكلماتخلق

وأن-البشريالثاططريقوعناللهمنالكلامخلق-المبدأينبينيجمع

عشرانيهرj)الكلامابنكارعنهعلبهبنرنبالبثربنيببنانفافاَبفنرض

أولآيحتاجالاتفاقهذاأنذكرمنبدلا،الوقتنفىفيولكنبالتأكيد(

ال!نظريةهذ.لناختلافأهناكأنيعلمأنويجب-تعالىاللهمنإيحاءالى

.1391121،)76(.وص

وعا6391،255لوجللارن.8-ههاللغةليالمحيح8فارسابنثلا2.31/الكلرممالقراَن)*(1

31الكريم.القريَن،1،0،ا!اض،بخيابنتبها /.T8-ه.،اللنةلىالصحح،دارسابنشلا

6391،2لوصللارن oe1،04،اطحاضىجيهابنتبهاوما.

.422-5691،423لانجلولارن)78(
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نجد.ال!ن!نبجةنثابهبببولكن،ثاماييعنسابفا؟كرناهاالتيوال!نظربة

بهذايعتقدهـ()93(02701/418ترفيالا!فرائناصحاقأبو)وهرمعتزلي

80/78)ترفيالجرينىالرأيهذافيوشارك.الرأي Iالحرمنإمامها

اللهْكلمةْمنبدلآ"طبيعةكلمةكلرأناداذا8(،النزالي)ْأصتاروهر

للمبدأضعيفترديدهناعندنايكونف!نه،المبدأينهذينارتاطفيتعالى

يكنلما،صليالجدالأنتذكرنااذاهذا،مناكئرعندناويكرن،الرواقي

يثرالتيالاضاءجوهرفهمفىالكلماتقيمةحولبل،الكلامأصلحول

جني،ابنعندالارتباطنفسنجدف!ننا،الطريقةبهذ.التفرتموادااليها،

للقياسخاضعيخروهرالأولالنرع،الكلماتمننوعنهناكأنذكرالذي

الكلماتعلىيثتملالثانيوالنرعالطيعية(،الكلماتأو،)الاصلالنحوي

أنف!نانجدبالذاتالقطةهذ.وفيونحر)81(.قراعدحسبوالمص!نفةالمتقة

المرضعين.بدامنقريبين

!.نجبهاوما13،8المزهر،هالبرطى)97(

0()Aمخملةحلرللحةأحداتع!اضانهرأيالنزالىذنجرنجحها،وما14،5الابقالمصر

بلاجوصاَصينرلارن.ا-145،617،صتمضالنزاليتفركا،اليوطيكل!اتنجنىللصأد،

2(66 ،1 939 )Asir Palacios.ه4،،6591وكبانجلاص-،.

أعلا..)4(طرظةلارن.ITهTها!اه!صهجغابن)81(
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الحاث!رالنصل

المعنىنظربةليالرواليالجزه

الفكر؟+)1(هوالكلاآكانانلكلر،يخرمنكتكلمللانأان:مالانسحوكيف

المبادئخلالمنتنلفتالتيالمعارفانتثارعنسابقا)2(تحدثنالقد

لإنثارخرىأطريقةعنكذلكوتحدثنا،العربيالعالمإلىالإغريقية

طريقعنتمتالتي(voieلمerudite)المعارفانتارفرضيةوهي،المعارف

التيتنظيماَ،أكثربطريقةالثقافيةبالمادةالغنيةالإغريقيةالأعمالترجمة

بدورهاتزامنتوالتيالإكريقيةالثقايخةوالأصسىالمبادئعلىالعربأطلعت

الرواقيةالثقافةتأثيرمعالمبدتولقد(.بغداد)3جامعةوازدهارنشرءمع

الأدبإلىمنهاكثيريعودوالتيبعدفيماالإسلاية)4(،الحضارةفيواضحة

داح*!4كتاباَعثيهومثالأرسطرعنضروحاتترجمةأكلأيرالعامالفلسفي

Placita philosophorum, Ploutarchos)لاغيرهاطرقاَهناكولكنويخرهما

الىنرجعأنعلينايجبالحالاتهذ.وفي،الطريقةبهذهتوضيحهايمكن

فيهي!ني!ةتزالماالتيالمناطقفياصلأوجدتالتيالمعارفانتشارفرضية

العناصربعفىأنترضيحالسابقةالفصولفيحاولناولقد.المقهررةالمناطق

المفارفانتث!ارطريقعنالعربإلىانتقلتالعربيالنحوفيالنحرية

.،-7081،13،المنى،الجبارعلد()1

،(.)5رنمملالخة،الأرلالفملصانجاذكرمالارن)2(

66ْ،6891حفانظر:الزيخةالترةملىللاطلاع)3( - rْاr

1A!!ل!!ةنلأ)1( ،»J.
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النحوعناصربعضتأريخويمكن(آنذاكالمرجرداليرنانيبالنحربالاتصال

لكلمةالزجاجيتعريفعليهومثال،الإغريقيالنحرضمنالرواقيةبالجذور

ال!مببزوكذلكالاصم)6(،علىكمثالينوفرسرجلكلمتىلاعطاه(،)ْالإسم

النقسبمالعرل!النحرفيالأخرىالآثارومن7(،الجنماواسمالعلماسمببن

مفهرموكذلكالصرتية)9(،للتنيراتالرواتبةوالمبادئ)8(،للاصواتالرواقي

ترجمةنتيجةأخرىعناصرأيضأتوجدهذاجانبدالى\(،)ْالفعليةالصية

هذاعلىوأمثلة،الإصلاميةالفلسفةفيأثرتالتياليرنانيةالفلفيةالكتابات

n"13.للصوتالرواقئ..والمفهرم)2؟"الخبرْ.ومفهرم)؟\(تعريفْ.كلمةالتأثير

الدورالف!ملهذافيصنناثى)"ا(.الزمنومفهوم)"؟("ثيءماْومفهوم

هامةبمكلةيتعفقيخماالأفكارتللفيالتأثيرفيالرواقيونلعبهالذي

مثكلةأي،والتكلمالتفكيربينالعلاتةتتناولالرواقيالمنطقفي

المعنى.

الجانبفيجزهاَالبلاغةومعرفةوالخطأالحقيقةمعرفةجدليةتعد

جزئين:الىالجدلعلمكرييوسيمنفحيث.الرواقيةللفلسفةالمنطقي

)5(

)9(

11(

12(

13(

14(

15(

)36(.رلمملاخك،بانلثالفصلطبفاح3لارن

.()12رلمملالخة،امحلا.اانكالفملطبفالارن

)7.(رلمملالخة،امحلا.بائاكالنصلطبنالارن

الابق.انشالفصللارن

.(it)رلمملاحظةانكأ،الفصلطبفالارن

.تانلتالنملطبنالارن(

.(A)رلمملاحمظة+،الابمالنملسابنالارن(

.تالثالتالفمللارن(

)+(.رلمملاغة،انشالفصلطبفالارن(

)+(.رلمملالخةهالابعالفصلطبقالارن(

.تاثلتالنصلطبفالارن(
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يأ،علبهوالمدلولالداذببنالنمببز)ن)6؟".علبهالمدلولوالجز.الداذالجزء

ببنأي،والتكلمالنفكبرببنالنمببزالىبالاضافةوابصرت،المعنىين

أرصطوفرق،الحقيقةوفي.الرواقيالمنطقفيجرهريأمر،والمعنىالمفهوم

للمبدأمطابقاالمعنىيكرننظر.وجهةمنولكن)13(،والمعنىالصرتلنفعلا

والكلامء()30،هَا.ةالحارجيالكلامينأرسطونمببز)ن.العفلفيالمنثكل

التيالمعنىحولنظريتهإطارفييفهمأنيجبالعقل""،فيالداخلي

2،8صأ،4أ!طع)16(!5 1،-2--3،1،،8:)v

و!الكابةمحلمأما.الجدلوملمامابةمحلمالىنجتمالفلثمنانطقيالجزهاناناس.يقول

الصحيحةانالئةهوالجدلمحلميكرنحينلى،ابحثمدارميالغ،الأضاهعنجداالتحدث

النحرملىالجدلملمبُحرتونيبملهمالذيالبهرومذا.والاجابةللا.لةمللرهيالغللاضا.

7+ء4).ْفهاْأنالبىأنهوالرالعوالحطاهالحفبفةملمهوالجدلمحلم:انالي Diog،

-!62122 ، S.ْنمريفحب،الجدلعلمرPoseidoniosومروالحطاالحقبقةعلممو

كريبرص.ينرلكمامبهسدلولهووماماضي.ملىيدلمايحعجولكهنها،أيايى

i1-A.كا،فيأر!وئلاْ)17( 014 o Rhet. Aeistotيفولكماتجحهاوكذلكالككجمالْإن

جحها-.وكلل!معاها،تىاوعو!هالىيكن3هنميالب!صأ

76!بلىاتييزهذاتُذم)18( Anal Postب،،iv- r:بل،الحارجيبالكلامترقيلاانائةان

الاقراضلائماالمصكنمنف!نهوكذلك،قاجينغيرالقمينانذلكوجبانفىهلاخلبالكلام

ببنانببزمذااصعمللفد.دانمابكونلأالداخليالكلامضدالافراضيناهاخارجميالكللامضد

logosكلمشببنيمزكانالذلى،263صSo"هفابلى،اللاطوننذاملاآمنانرعينهذين

الارنوهة!a5ول5كل!ياضحملواندما!حقأال!تبرنالمرلفرنلحلكماتماما،diflogosو

المرقيوالكللامبالصرتالمرقيالكلاميناتييزصرموهذا1(.-.91891ح،ح+4أيضأ

endiithetosلاحفاضباواللذبنبالفكر، logos, !5 phorikos logosلفدس.بانرنجب

يمكلنلا،الرواتةالظىكيرحدالىئهأتيدوالذىاتييزومذاأنا-891(19:)9391بومنز

endiathtosمدطلحتفتماالرواتونعالجلقداالقدماهالروالينالىيبأن logosتحت

اتفكرسلتنرتاتييزبهذاعلممحلىكانراالرواتنلان،أخرىوببارةن!nomena.3عوان

se-ممطلحاننايخولانلل!ر.ويمكلن.للكللامالمادىرفيرالماليالجابينلتييزوبىوالكللام

mainomenaه،ه3َمدطلحلمخرى4مااومطاتجاendiathtos lالفكرينلاييزنظامى

endiathetosببننببزاء"!rهشsنبلند.والمض logosوprophorikos logos

استكل:كالآشننر.انيمكنالني(2-17هr!34"،ولةكابة)انظرالرومينالىوضرحوبكل

83انظر5،)نةاه+ولالالكارفيانببزتولصصراانحبزمناالوالعلىالروابرن ، 2 SVF)-

horikos=(ههـمأثا!!"honeو!ف!بهاوالاصرات!لأكاللالن!ه!!ا logos))ه!"

والحارجي.الماخلياملامببننميزانهملىلاضأانببزهناولُهم)
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الغرم!العالمفيالمعنىن!ناكثىتقريانظريةلكلالأصاسبعدفيماأص!بحت

هووما،العقلفيلمارمزهوالكلامفيماان5:الوعطىالعصورخلال

الحروفتتباينكماتماماالأصراتوتتباين.الكلامفيهولمارمزهرمكترب

تدلظاهرةاضاراتالاصراتت!ثكلالتيالنفسعواطفلكن،شخصلكل

تعتبرجث،الخارجيالعالمفيالاضياءولكل،ضخصلكلمتثابهةعليها،

فيالثلاثيالتقيمأنبعدفيماوصيتضح)91(.لهاْصررالنفسفيالعراطف

الذيالرواتيابدأعنيختلف(أصوات،معافى،)مادئالحارجيالعالم

الرواتيينأنصتي!حاليخبرناعندماولكن،والمعنىالمبدأبينأكثربدقةيميز

ينعملباَيخلطرنكانراماكئبراوأنهم،ابنكارهمجبداَبفهمرالمأنفهم

2(،)ْالخارجيالعالمفيالمرجودالثيءأووالمفهرموالمكضثفالجديدالمعنى

نابالطبعنتذكرأنعليناويجب.أخرىمرةالمصادرمراجعةأهميةلناتبدو

مؤلفينبراصطةلاحقافهمهيُاهانيمكنالقيلهذامنابتكارأْثررياَْ

فيالتقلي!ديةالنظروجهةمعهذ.النظرلرجهةخلطهمحقيقةولكن،آخرين

الذاتية.مبادئهمفيمت!قينغيركانواالرواقيينانيثبتلاتفيرهم)؟2"

91(

02(

21(

A-أر!ره( r 116 ! Interp.0185فالضاكأانظرانمىهناصحوبةمحلىللاطلاع ، 1 ، A11

فىالحروتأنكماو.الكتابئوكذلكانغىلحراطفعلاتاللغةا،خبر:ْترجمجثشبها.وما

وكذلكمكانكلفىانفىعواطفسابهالمفابلو!ابفامضلفةا،صواتل!نعخلفةمكانكل

لهذابوثيوعىترجصةاسبىالذي6795136،نجبورعلالهماايضألارن..الموركليهاالتيالاضاه

الض!.اوللم!الرصالقرونباحيمحرولأالصأصحخلالهامنالق،اللاشيةاللغةالىالي

.,,,!7290uيخبررعأيضاَانظر ri- rوكىشى،1-15ا13ص،6391هممريللارماأيضأرن

11V1،يتها.وما1791،12ولاركن،6507-07910،وكرجص

تمامأيملكونأومحينمرلفع!شرنمانالرأالرواتنأن+هـكدو2:هه،0918،1نالضا!ن(

.نجا.يهاجوهر

ألحنا..)52(د!وظةقارن(
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الروانبة،للمبادئالحفبفيللمعنىنبرةصررةبعطيناالذيالنصان

منكثريكرنربماوالذيالابثكار،سببعنيفصحلاذاتهالوقتفي!ذي

باحثتعليقهو،واوفصطينوسامبريكَىسيكشىذكر.الذيالبارعالنقاش

كلمةنتعملاذ،94rب،لهرمبروصالإلبانةحولجاهلكلاصبكي

حيثحأ؟عأالكلمتينهاتيهنالرواقيرنيسمي،الخطأْمنْبدلا".الكذب

المقصردالمعىإنبدلايتهما)32(.يتعلقيخماأخرىكلماتمنبدلأتتخدمان

وين،بفالمامعنىيننبابنبوجدالإلباذةفيالثعرببتفيأنهوهوجلي

الرواقيالجدأهراباحثيعتفد.ماحبوهذاالثيء،قرلعندبهنفكرعا

تعملالذيالإطاريفهملمالباحثأنعلىيدلبالطغوهذاولهَفيمحآالثهير

كرييبرسدفعالذيهرالاختلاتهذاان.الرواقيالمبدأفيولكاأ؟ءايه

بكلماتالمثابهةالأشياءعنيُعبرأنهبمعنىالثاذاليءحرليكتمي

كذلك،صكول!23(،)خابهةالخباينهجكللحاتالاضيلىصويبممتاينة

المعشببنبمبزواأنالىالروافببندفعالذيهوالإخنلافهذابأن

جعل!تهمالتي،الاغريقيةيخرخليتهمبببهذايكرنوربما،والتفكير

قالهاعارةوهناك)"2(.أنفسهمالاغريقنمنالاختلافاتلهذ.جساصية!ر

Ploutarcsنإالرواقيونيقرل:ْالعبارةتقرل.المعنىنفستؤكد

)22(916 2، SVF.

1ارول+( 9، -! Lin 4! Latina:..در.Metteنصبمامحمةصيحةبورةانصهذا

،؟-7801.،ا%11باو-ش.53-،5&5711باروبكانظر12(:،!)5291جي!رصمنمقد

177:صبيكبسونص،تبهاوما411 4T 3 F.

الاضارةأبضاْوجمكلئ.9391،57rبوميزانظر.الرواينمنللمديدايرنانتاضلنيةملىللأطلاع،2()

بابونابة:الأصليناناطفبنمنلدبهصبازأ!ركانربماالذي،المبازيبالكللامكربيرساف!اماد

.3012،12،-11263013263،9.3.،925،28026،930261"2-3لارن
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.أخرىمرةاَخرديءويأمراَخر،شيثأويمنعئيئايقولشيئاَ:-يمنعالذي

وتأمرالسرتةوتمنع،الكلماتهذهتذكرفانكتسرقْلاتقرلْحينلأنك

(نسرقلا)عبارةالأصواتببنالاخنلافنجدوهنا2(.)ْالصرنةْبعدم

بالأمرالفعل)صيغةاللغريوالمعنىالسرتة()منعالنفسفيوالمفهوم

.(والنفي

ومثال.رصميةْنصوصْفيضرحهتمقدالضمنيالتمييزهذاإن

ببنالفرقعنلامرنبرصفبهشحدثالذىلامونبوسكنابمنجزءعلبه

كافية،معلرماتلدبهتكنلمأنهرغم،النقطةهذهحرلوالرواقيينارصطو

محم"كتابمنالمقتبىأعلاهالمذكررالنص)وهرالكلماتبهذه:ْيقرل

Interpretationeمبدئياالكلماتهذهاصراتعليهتدلماارسطريعلمنا

وأنه،المفاهيمهذهعليهاتدلالتيوالأشياءالمفايموهي،مباشروبثكل

يدلىالذكطوال!يهالمفهومبينحاشي-أيوجردنفرضالفلانستطغايضا

هذاش!كل4،حا)26(.ولةاصمعليهاطلقواالذينالرواقيونفعلكما،عب

171 3 F ( red.168منالاتاصايضاْلارن 82 SVF ، Ps- Apuleius591ببرعمهنوثان،،

Yll

.2،1

vDeأر!ركتابفىاصنيوسنحبق( Interpretنه168-23،-بوصتحفبق2،،،ا(

بتوالاشبا.ا،فكاريننرصطةأضباهالروابخةLektaانوميامرنجرصعارة)ن.صبحبالطغ

ه719؟لونغوالفابمالأعراتببننو!اضا.أنر،اقولمحبهوببل-كاملمكلصبحة

والأضا.(.ا،فكارعننمزل)ضي.تةاللبطىتالبارةهنهىبمكنربماأخرىناجةوعن8.ا

المصدر)نفىضبولة-يخرنطنةطنبعورةوصكلمات*ثمنامونةللعبارةلونغمماللة)ن

بمضتحب.ومرالمضاللنويالمترى!ىالأضا.تمل.العقللىابخاعاالأضيا.تعطي83(.

الكلصاتأنْانثبدا!المنانه(لهالةه)ممبرةفطنةنلاتباتالىوشالممانيلهذهاتثلات

كفبلالمدر(نفىالونغ..للشكلمانطقيانمثيلبارةتكلونان!ببالمتعيخقبلهاالغ

الحفلاألامأوعلكات)حدمم!ولةكلةح*"هبطلفهاالغا،عواتالمنع
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قضاياأهماحدىلا،امالفكرةعنمنفصَلاَالمعنىبكونالمتعلق،الزال

يؤيدونكانواالذينModistsاللنالرسطىالعصررفيوالبحثالنقاض

كانراالذينNominalistsوالفكرةعنمنفصلالمعنىأنوهوالأولالرأي

الأسئلةمن:ْمنفصلينغيربأنهمايقولالذي،الثانيالرأييزيدون

المفرداتمعانيهل:هيالعصرراقدمومنذبشدهعليهاالمتنازعالاساسية

)رادفيلاصتعمالتخضعفقطمفرداتأنهاأمما،وجوديصكلوالجمل

)27(.هكواثي؟

المتعلقةالروايةالنظريةحولمنظمأنقاشأامبريكسسيكشلنايقدم

العقلي.الثاطفيأوالمعنىوفي،الأصراتفيوالخطأالحقيقةوجودبمسألة

الثلاثةوهذ.بعضها،معأشياءثلاثةارتباطالىالرواقيرنيذهب:ْيقرلاذ

هي:

+نة+غomenon.5علهِالمدلولالشئ-

أ،+مخ!.nonعلبهالدالةالكلمة-

للا.ولح"الةَه+ئرلطااءلشيا-

)4!!،ذانهالمعنىعلىبدلالنفبماتهذهمنالأولالجزءإن

يستطغلايبنمابفهمنا،ارتاطهفينفهمهالذيالأصراتعليهتدلوما

هووالثاف!،،الصوتهذاصمعوا،لوحتىيفهمو.انالبرابر.

d--i-ولمثلالصرت oكلمةفيdion.الثيمهفهرالطارئافيءوأما

نفسه)28(.(Dion)ديرنالمثالهذافيوهو،الحارجيالعالمفيالموجرد

2(V)حديه.اولاتحىالمالةهنهبَعالذي6791،95بررعكن

47.اب!كلىجكى)28( Math1وله ،A3-+11ا ,+T.
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والفكرةالمعنىينالتمييزبأنذالستائمعنتفقلاالمألةهذهفيونجن

)92(.مربكأمر

تعبيرمجردبلفنيا،مصطلحاأصلأتكنلم4،س!اولةكلمةانلناويبدو

عبارةوهيالكلامفيتتعملأنهابمعنيللاشاء،الرئشيةالخاصيةعلىيدل

(.معنىْالرواقيينْعند،!كَلهtمكلمة)تعنيالحيمةالأصراتمعنىعن

ليشماالأصراتتُنطق:النابةالنصرصفيبظهرالفنىغبرالاسنخدامهذا

وكل3(،4،طحا)ْأيضاالمعانيتسمىالببولهذا!"(،gmata)المعاكطتُقال

31(.اصمايُعطىعندمايقالأنيجبولهَ،،س!امعنى

.*كتابمنالخاس!الجزهفياوغطينُرسيلخص،وبالمثل

هي)+(الكلمة)ن:يقرلحيث،المعنىتكزنالتيالعناصرص!ولص!حلةنه)32(4

2()qنا4*3مح!ولعمغتلط+مأ،حامنينالحالةهذ.ن!كولالذى928(،1،)0918فالصاكن

5أعل6enon،كلمةترجمة pachuphisانهاعلىفهمهايجبلكنالإلراكبىموجودضيهأنهابى

ملحقيدل/عوت،تارنالكللمة،معفعلىللاطلاعالحتلْنيموجودمرمامعونرقي!وجد

تلكتحتضنيمو،طعفمل!نلهلأ&فد!منلئهلمكاليحلينييابرمكانهالالتط!:)الىاضفى

)71(.ملحرظةT،011()5ملحوظة8*ا7191،770،08840لرنغوكذلكالكللمة(.

دروجر.لماجهحول"!+كتابمناتص،33-23.132،22-23(0)

Tابرتىجكلتى)31( 08--3 . A Adv. Mathحاممطلحكان)نايخماالمرهويحبب:167ه-

gomena،يبرانهبمض،المضننيحمللاربما،عدكدةروايةأممالعاوبنيويتملالذي

kaiخَ*ه!ءاكرجبرصكابلارن.تلعما tonلاة،هَا8ولهcheionْاPe 3 tan sto

17.6، ،2 S - nonولةوليمَاَخروكنابeos ton legom3!عَأ sun،2غ S VF.Pen،

؟3-3.+ححف!*لم)3ئة،+ةاnon!كلا8!:بانهـوصاتيكابكوانوخاصه6018ْ

217،52 -1 r.ممطلحلارنlegomenonلوفغ،،الار!وطالييونالمفروناصتمملهالذي

7191،7...(13،n!1،23.!ر

باروسكأيضألارن.54-9183،55،الروالىللبدأنجائهاعادةفيالممدرمذانميدتاضمكل)32(

5791،-28 A.0791كويروو،6891رجكولي،iyr-' !o.

(r)كلمةاوغبنرساضحملverbumْبميين:ْكلمة

للكدةالصوش.الثكلتنيانالكلمةلهذ.يمكنأولأ:

بخهااضحملاليالطىصقةنجفىتفريالملنويْووجودوالممىالصرتوحدةأيضأْتعيددلايخأ:

لارن،ئيناْتضيهالذيالحد)ركلمةبمحىْولهَ،طمحأكلمةريكالرصابرلونيوص

أ*مَحأ3ول؟45-ولالرواثةللعبارةماتVerbumتكونالمنىبهذاالبارةنفىئايدر،ملحق

3A-لارن،"ههولحمح!ولح!كلةحو،لةص! ، 21 3 ، 3 iT-.r 9 ، 4 8 , T.
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وأما.متكلمبهنطقاذاستمعقبلمنلهمهيمكنشيءأيالىاضارة

وكل...إخفاؤ.أوفهمهأوبهالاحساسيمكنضءكلنجهر)3!(اليء

فيهويخزن،العقلفيويدرك،بالصمعإدراكهيمكمنلاالكلمةفيضيء

.(34odicibileيدعى

ضمنمكانتهللمعنىالرواقيالمفهوملإعطاءمحاولاتعدةأجريتلقد

منالركمعلىجيداَ،عنهال!تبيرستنيثالاستطاعحيث3(.)ْالمنطقيالسياق

عرتهكماهرالمعنى:ْيقول،الرواقيالإبتكارلهذاالسلبيموقفه

فيبكمنلالينهماوالفرق04(.)4ال!ئكلعنمبرالذىارصطوطالبسى

فيبل(المعنويالمحتوىنفسلهماوالمعنىالثكلالانالمعنريالمحترى

)36(.الرواينْرأيحبتكرنانيجبكما،الرجرديهالصررة

يينالرواقيالمذهبفيفرقاَهناكأنهنانضيفانيجبهذاومع

حضفمضجدوهويهفقطليى،*-حمه+()vorstell!-وكلمةالمعنىولة(،حا-

المرجودةالماديةالفكرةمعمقارنة(lekta)فعياَالمرجودغير)المعنى

الباحثتعليقفيرأيناكماأيضأ،الممارسةحيثمنولكن)مأث!أ!+()37(،

آخرضيهلإفنراضالروانببننادالذيالفرقهذابالضبطوكان.الكلاسبكي

4صكبواو(43) & A ، 7 - 6 ، 7 ، 5 7 dialect-ه.

-26ا6191101ويى.تبهاوما56951126وبوثكي.،،-6291،48ش!ونكىصئلاْ)35(

6591،1نو!ديوميغ 0 -r AA.6291رنيلونيل7191ولوفغ4191-ريمرندوليروكى،

.332-27911ونجورع9133-01

1.فالضاين)36( 1i ، 1 . IAA.

.Advانظرحمأkaلكلمةاللاماديالمفىحول)+( Math8904،ابرجمىيكىلمرلنه!SVF

1!-،7191لونغنتاضولارن2،33102،485Orr..217.-3وتارن285، At.

.orهvكصاa*سهـفيرسانظرباتبربد،ركذلك؟لقطبالاصاجوله،كامحأكلمةالوصولوجمكن

393ابريكىوجكى 9، Adv. Math901اغولون ، 91v54.!ر
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)ووحظول()38(الفكرةمحنبعيداَ

طحاtولهالرواقيالمصطلحيينعلاقةوجودالمؤلفينمنالكئيريفترض

نصرصعلىتماماَمبنىالإفتراضهذاولكن)"3(.معنىْالعرييْوالمصطلح

اشخدمقدمرةلأولالعربيالمصطلحورودأننسيانالىالمرءويميل.فلية

لرأنهيعنيوهذا.لسيبويهالكتابفيالتحديدوجهوعلىنحويةنصوصفي

هذااثباتفيجبالعربيوالمصطلحالرواقيالمصطلحبينعلاقةهناككانت

الأعمالنرجمةخلالمنولبس،وايرنانالعربببننحوانصالخلالمن

الإكربفبة.الفلفبة

الصوتهمامتضادينكائنينعلىتدلانكلمتينالعرلصالنحرفيونجد

علىتدلاناللتانمصسْوْ+اسمكلماتْهناكتوجدأولأ:.والمعنى

الخارجي،العالمفيعلبهندلالذياليءْوْالكلمهْببنْالاخنلاف

مناثةنياصمهوردوانماالكتابفيسمىكلمةي!تخدملمصيبريهولكن

فيواضحتوازنيرجدالمضمارهذاوفي"(.)ْوالمسالاصمتطابقمايةَ

ثا+ه+ةمصطلحيامرنيرصيتخدمحيث،الإغريقيةالنصرص

Deارسطوكتابعلىتعيقهفيonomر*ولكك! Intepretationeحيث

فيواضحأيكرنعندهالمسثىاسمهراليءاصمكاناذا+:يقرل

كلمةكذلكوتوجداصماء)41(.ليستالأصراتهذ.انالمسئىغيابحالة

وقارن.78!ر،9183،55<المنىصلالروايةانظرلرجمهاتالرانعضيدتملضايضأتارن)38(

،-6،.ه.Illyتينكريى

028وجاته+،،0711اي!ولان93!رA.،6691رصير)93( ، e111يرعدينوفانتبحهاوما

591،،،2IAA.

)67(.ملحوظةأعلا.،مناثامنالنصللارن)04(

521ءمح!س!*أر!ركابلىاعويخرصتحبق)41( 518 30 Dالمصدرنفىلارن.بوسلمحقيق

،-ه.30،93-،10538ا-ا0-20ا35،
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Apolloniosعندالفنيةالمفرداتفي(onomazomenon)ْصمىْ

"t) Dyskolos?.وجداتدالمصطلحانهذانيكرنالاحتمالاتجميعوفي

الفلسفيةالأعمالترجمةخلالمنالعرلىوالمنطقالنحوإلىطريقهما

المناماتفيالكلمتانهاتاناستُخدمتلماذابالضطيفسروهذاالإغريقيما.

لاحقة.فترةفيجاءتفطقيةقضيةتعتبرالتي،والمسمىالاسمتطابقحول

ورددهان،+"سمىمصطلحاست!خدمقدسيبريهاننعتقدلاف!نناولذلك

بالتحديدويقصد،مخلفتفسيرلهيكرنانبدلا،السياقهذافياسمه

)13(.ممىْوْ.اصملكلمتيْسيبريهتناولهنا

ومعناهالصرتبينالاختلافعلىمثال3ومعنىلفظكلمتاهناكثايا:

يألمح!mainomenon,صوتأيphoneالإكريقيتينالكلمتينيوازيوهذا

حيث.المفىحرلالرواتيةال!نظرياتإلىالتمييزهذاجذوروتعود.cue)معنى

كماوذلك،اللغويةللأشارةالمعىوجانبالصوتيالجانببينالرواقيونخر!

3ثاحيكلمةتثيرجث.امبيريكىسيكتسمنالمأخرذالإقتباسفيراينا

nonالمعنىارتباطإلىولة،؟ءاكلمةْويثر،اللنةمنالصرتيالجانبإلى

(enonَه*main.)بنفىالعربيالنحوفيومعنىلفظكلمتاوتست!خدممحو

اللنريةالاضارةجانبيعلىللدلالةكمصطلحينأي،الذكرالآنفةالطريقة

الصرتعلىللدلالة+صوتالعربْويستعمل.والمعنىبالصوتالمتعلق

الحالةهذ.فياليرنانيالنحرفيونجدبالمرضرعمتصلةغيرلغويةكوحدة

11لأntديكالوسابولويخوس،()2 ، 1 13 S.

.امحلا.اثامنالفصللارن)43(

8"

مرتجطاوله4؟عأمحطلحاستممل.البارةهذ.تحتضايلرملحقلارنس!ولولهاس!40ولهولأو(،4)
8ء

عنانتاضأهية96-9691،82مادمكنمئى32.ا"،36ول47انظرواحذمرةهhoneبكللمة

ا،همهْ.لهـالظريئمحى/لغظ
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نحوفيبهسرلوالمعنىاللفظببنالنمببزبفيولقد.phoneكلمةابضا

لاحقة.فتراتوفي4(،)ْوالكوفةالبصرةمدرستي

حرفيةترجمةهيمعنىْكلمةْانعلىمباثردليلهناكيوجدلا

عنىْالفعلْيينالتشابهعنالنظربصرتهذامماءا،4ولةالروايةللكلمة

اللفظبنببنالإصطلاحبةالعلانةنكنمهماولكنولأح!حا،الاغربفيوالفعل

والمصطلح"معنىْكلمةلنصلةهناكأنيبدوف!نهوالعربيالإكريقي

4!!"كلمةكانتالبدابةففيوله،،محا،لكلمةمرادفوهرحا!!"الروافي

)ح!!مأبراجمالفظهاكسبتبعد،وفبمافني)6"(.غبرماشبنأ"نعنيْ

مرادفوهوأيْمعنىْالأصواتْعليهتدلشيءوهوْجديدأمعنى

شيء+وهوبراجمالكلمةجديدئعذاضيفبعد،وفيماا".4؟س!اوله11َلكلمة

أنهمنناتجاَالجديدالمعنىهذايكونوتد)،*!ر(.مادياَوليسمعنريْ

المعنىوبهذا17(.)عإتدلماديقمالرواتيالمفهرمفيبراجمالكلمةليس

مجمرعةفيالكلماتتمالذيثراكىديويسيرساصتخدمهاالجديد

له،الكلاممنجزءهرالاصم:ْيقرلإذ،ومعنويةماديةإلىا،سماء

اتقسيمهذانفسونجد)8"(.معنويثيءأوجمعلىويدل،إعرابيةحالات

للدلالةمعنىْاسموْعينْاسممصطلحيْيستخدمالذيالزمخشريعند

نأالمفت!رضمنالتيمعنىْكلمةْظهرتهناالأسماه)94(.مجموعةعلى

كبها.وما52،3873،كعلبصبالىهثحلبانظرالكولىانحوصلىللاطلاع)45(

Aأر!وكتابئلآلارن)46( 117 De Interpret'.

اعلا..A()3ملحونكلارن)47(

.523،نراصيرنجرس)8،(

.5،3،المفصلكاب،الزمحرى)9،(
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رأبناكما،الني!!"،لكلمةكنرجمةول4،حاالروافبةللكلمةنرجمةنكون

8طحاولةالمصطلحلنفسكمرادفالرواقةالمصطلحاتفياستُعملتسابقا،

تكرنأنالمفروضمنوالتيهنامعنىْكلمةْوتظهر.معنىْعلىْلتدل

التي،ه!،!"للكلمةترجمةأنهاعلى،lektonالرواقيللمصطلحترجمة

.معنىْلتعنيْ(lekton)المصطلحلنفسكمرادفرأينا،كمااستعملت

مثالينأوايعطيإنهحتىو+معنىْ+عينْكلمتيجنيابنوشتخدم

استعملهماالتيالاسماءنفسوهيالماديةالاسماءفئةعلىللدلالة

كماللمعانيأجناسالمصادرإن..:ْالسياقهذافيثراكسديرينع!يرص

(.)َ.ْ..وبستانوداروكلاموفرسرجلنحر،للاعانأجناسغيرها

العالمفيالارتباكوبسببمعنىْلكلمةْالمعن!ريةللدلالةونتيجة

مكافثةأنهابُعتفدكانالنيولة،؟حا،لكلمةالدفبقالمعنىحولالإغريفي

الاْعمالتراجمفيمعنىْكلمةْنجدفانناوالتفكيرْالفكرةلمفاهيمْ

هناممقولا)فكرة(.!س!الارصطويةللكلمةمرادتالفلسفيةالإغريقية

(:الممطلحين)؟ْلمعنىتقريبيتطابقمنجاءتالترجمةهذهبأنإسثانمع

كما،الرواقيالمنطقفيأصاصيةمألةهوالمعنىْوْالفكرةْ"بينالفرقإن

علىيُنهملمربماأو،فهمهاصيءتدالفرقهذاولكن،اعلاهاوضحنا

4،حاولهَكلمةلمعنىهذاالفهمسرهإن(.)2ْالوسطىالعصورفيالإطلاق

)جملة(logosاليرناننالمصطلحترجمةايضأيُفسر،!"!5براجماوكلمة

.ا8-.26020،،الحمانص،جيابن)05(

62.!ر+،0791)صلان)51(

3ار!و!كابفيصبلبكوصنحبقئلا)52( ، 1 . Catesنعيحَطمحأكلضأنذكرحثنجبهاوما

..افكد.
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صببهالنموضبعضهناكيكونوربما)3.(.حنيننصفيمعنىبكلمة

هومعناهاأنليدوحيثالمواضيعبعضفيه!!معارةاستعمال

كلمةترجمالذيالفاراليصرحفيذروتهالإرتباكويصل(."ْ°ه.جملة

بالمعنىوفهمهافهمها،أصاءي!لوماعلىلأنهه"المعانيبه!!هارصطو

لهذهالرواقيبالمعنىعلمعلىارسطريكنلموبالطبع.الكلمةلهذ.الرواقي

الخارجي،العالمفيالأشياءعلىللدلالةالكلمةاستخدمولكه:الكلمة

هذهنفىوتوجدوله!د!احولللا)t.)55حقيالرواالفنيالمصطلحعليهايدلالتي

)6ْ(.حيانبنجابرعندالخاطئةالترجمة

لكلمهاصنعمالبنببننمبزأنعلبالزاماَنجدصبقمانس!نعرضوحبن

المعنىارتباطبمعنىْأىلفظْلكلمةْمتمتةتعنيمرةنجدها.ْمعاننْ

يكونأنويحتمل؟معنريْثيهبمعنىأخرىمرةَونجدها.بالصوتْ

سانيْكل!هْفياستعملتماغالباالذيالثافيالاستعمالتأثيربببذلك

إذنفهوتقريبا:الافلاطونية4أح؟هكلمةفيهااصتعملتالتيالطريقةب!نفى

الارتباطهذا.يكرنأنيمكنالماديالعالمفيماديلثيءمعنويارتباط

الاشياء.فيأوالمتكلمنفسفيأي،النفسخارجأوداخلقاثمالمعنوي

مداراَالأكثرالموضرعكانالنفىْفيالقائمالمعنىف!نْالحقيقةوفي

فيبالمفىمتعلقةمعلوماتونجد،الحادةالمنالاتمنالعديدفيللجدل

.5111،028جايه)53(

66186--70230المصرنفى.764،لاريرصدوريخل()"ه

نجبهاوما801118"ه+هار!واكأ116،7-!أn-!ح234-أر!ر،27ضرح،الفاراكى)55(

،7191لرنغانظر."لة"حولللاonta.4!!هثأمحلىللاطلاخ،6-116514ص!نايويى

4-ه.صطر42915،2،258كراوسعديُظهركصاجابر)56(
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الفصلهذايتناولحيث"،المنني)3ْالجبارعبدكتابمنالصابقالفصل

وعندحا،.النفىداخلمعش5هرالكلامأنيزعمرنالذينادعاءاتدحض

النفسداخلالمفترضالمعنىهذااناقناعهالجبارعبدخصومأحدحاول

والنظر،الفكرهواليهاضيرالذيإن:قالف!ن:ْأجاب،الفكرمعمتطابق

اضرتهذاالىكنتان:لهقيل،عليهيدلسئمعوماالكلامهوذلكلأن

ادعىمنسبيلوسيلك،المعنىفيمصيبوانت،العبارةفياخطأتفقد

نسبةلاالفكرانعلمناوقد.الارادةالىوأضارالنفسفي.معنىالحركةأن

فجاَنمثب!لاهنانجد(.)8ْ؟ْعلبهدلالةانهابفالفك!بف،العباراتوببنينه

منيغدوف!نهدالاالكلاممعالفكرةتتطابقلاحيثالرواقيةالنظريةلجوهر

وصرفتفكيردونالانسانيتكلمأنالجبارعبدذكرهكماالقولالاصتحالة

النظرية.هذ.نف!يستخدمحزمابناننجد

الماديةوالأشياءالمعانيبيننطابقاننستطيعلاف!ننا،أخرىناجةومن

يعردوربما،أعلاهالمقتشةالنمرصفيوجابرالفارابيطريقةحسبنفسها

مأ،!!53.براجماتا،،الارسطيالمصطلحفهمأساءاتدأنهماالىهذا

المرجردةللمعافطأمثلهالنفىفيالتيالآثارانعنالفارالىيتحدثوعندما

أخركط،جهةومن.الماديةالأشاءيقصدالمرجحمنف!نه(الفس)9ْخارج

ضيءإلىليرونبذلكف!نهمالنفىخارجالمعانيعنالمعتزلةتتحدثفع!ندما

نفها.الاثياءضمنماديغير

.02-1،،7،المنئ6الجارعد(5)7

i-1الابقالممصرنفى)58( ، 1 Aبهبدالعائمريرجلانقاضهنالىالجبارمحدضمبكونربما.ا

)تولىمحيلابنابخليقابلىرللكانفىْلىلانممحىميْاللنةاننظروجههعنالاضاعرة

كبها.وما22عفحة،الرطنلام(5905هـ/094

-24Te،،البارةلىار!وطابىلكابضرحهالناراممى)95( Tt.د
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مُعثر،المعتزليالفيلوفاستخدامبدراصة(»)ْفرانكالاحثقاملقد

ايىتوصلماملخصوكان.+معانيْلمصطلحهـ(،022م/835)عامتوفي

هوالمعنىانيعنيوهذا)96(،العلةعلىللدلالةيستخدم"المعنىانْهو

وجردأنبمعنى."معينةهيثةعلىليكونالشيءفيداخليسببيْدافع

)المعاني(،سببهدوافعمنلانهائيةصللةإلىيعردمعيتمادةفيمعينحدث

ماوهذا.وهكذاالثانيالىيؤدياحدهاانهرالعللهذهلانهائيةوسبب

علةشيءكلفيكانف!ذا)62(.موجبْمعنى،عبارةالجبارعبدعليهاطلق

بطيةفاننا+معنىالىءْهذايُدعىوعندما،هيئتهالشيءتعطيكامنة

وهذااليء،علىتدلالتيبالكلمةبالضرورةمرتطالمعنىاننفترضالحال

النظريتينايفينبحثانفانريدولا)63(.المعتزلةفلاسفةأحدبهيعتقدما

الرأيهذاضرءفيمُعترنظرياتشرحبالإمكانكانإذافيماأوأولآ،بدأت

بالعكس.أو،المعنىحرل

المعنىبانوندركالمعتزلةفعلتكمانتطردأنهناالضروريمنولي!

مقاصدالمعائيْنعتبرأنويم!تا،لهوملازماليءذاتفيصتقلصببهر

وهذا.المفكرللعقلمادةبذلكفكرنت،الاضياهفياللهاودعهاعالميةْ

فييقولاناللذانجنا)"6(وابنرضدلابنالنفشةالنظرياتفيموجردالمفهوم

.80221-.56951،نالرتارن.6791،فرانك)06(

،8،ا،حكامأعوللىالإحكام،كتابليالحزمابنلالهصافرانككللماتإلىنفبانويمكئ)61(

!انماقحلقهموداصدضنبمميممنهذاو،ممانالحللايخابمضهمسولد:ْا.-9112،9

..اللنظتفيرالمنى

7015057A،والدلانرجدابوابفيالمتي،الجارعبد)62( tli.

)65(.ملحرظة،اتاصالفصللارن)63(

.7191،جهتارن)64(
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براصطةادراكهايتملاالأضاءذاتفيعناصرعنعبارةالمعانيبأننظرياتهم

مفكرةقرىرضدابنيُسميهاعقيةملكةبواسطةذلكيتمبلالماديةالحراس

النفىتدركهالذكطال!ثيءفهوالمعنىواما6(:ْباطه)ْقوىسيناابنويسميها

مقارنةهناويمكن66(.أأولأْالظاهرالحسيدركهأنغيرمنالمحسرسمن

المعنىهومح!mainomenon:ْللمعنىالتاليالرواتيبالضعريفالتعريفهذا

ارتباطهطريقعنندركهالذيعبالصرتيدلالذينفسه!س!!!"

مترازيانتطورانلهماالرواتيالتعريفحسبوالتفكيرالمعشإن)67(.بفهمناْ

الاشياءضمنقاثمصيناوابنرضدابننظرياتفيالمعنىينماالنفى،في

المفهوممنللمعنىالعربيالتعريفيقترب،الحالةتلكوفي.المادية

غيرامريرسملاحظةمنصنيرهنقطةهناونتذكر.الشكلْ!دالارسطي

لنضيثا-ولي!والثيءالمفهرمبينضيههرولهَا،حااوالمعنىبانالدق!يقة

6(-أذيقرلةينبغيمكانكما-والمفهومالصوت

)توفيحزمابنعندمقبولةغيرامورمنصبقماوكل

خلقتداللهبأنعيقاَايمانأوكمزمنكظاهري،يرىالذيم(6401هـ/456

شيءمعولا،فهمهالمرادالجسمفيماضيءمعيتطابقلاالمع!نىبأن،الكلام

معنىللكلمةإن.الصرتيبالتعبيرمرتبطموضرعيضيءولك!نهالنف!،في

ولاحريخهغيربصررةالمعشتفسيرعلىنجرؤلاإننابها.زودهاقداللهلان

ا.AID،جهلارن)65(

.6591،927يخهلارن.3،ضفا.،يخا،ابن)66(

،172هيللشصاتحولD.+ضروحاتلىالملاحظاتأبفأولارن.2166،-3كابانظر)67(

17 5720 . 1 -1 A 036، . -A V.

أمحلا..)26(الملاح!تارن)68(
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كماللكلاموالراضحالظاهرالمعنىنقبلأنويجبتنيير..علىكذلكنجرر

ومعناهاالكلمةلنالعلاتةأنيعنيوهذاالظاهر)96(.فيثخصكليفهمه

نظرياتفيوردكماالمعانيمناللانهائيةاللسلةبببلي!ضروريضيء

نعبرأنلنايمكنولامعاَ.ومعايهاالكلماتخلقتداللهلانولكنمُعئر،

(.المعنىهر),للكلماتالموضوعيالمقصردمعيتناصببماالامقاصدناعن

.V()ْوبُ!نيتهْبلفظةمختصمعشبهمرادالامرأن"وصححزمابنيقول

المعنىهذاترظيفعلىمقتصرودورنا،معنىالامرلصيغةان)بمعنى

الخارجيالعالمفيالمرجودبالجسمالمعنىورتبط(.الفعليالاصتخدامفي

والدوافعالأصبابفيالتامللاختلافونتيجة،عنهبمفهومناولي!)الممى(

المعنىأنوهي،واحدةنظروجهةإلىتوصلواف!نهموالرواقيينحزمابنبين

المادية.بالاجاممرتبطانأنهماركممختلفانضيئانوالمفهرم

.1884زجمر،جرلدانظر،الظاهريةالممرصةتيةجا.تنامن6(

،5691ارنولمزانظرالصفحةهذ.وحول.3261،9،،ا،حكامأعولفيالإحكام،حزمابن7(

منالمراروأنالثابتمنانيلأصْكصاالمىارنولمزترجمحيث58.)2(0ملاحظة52،

يمكالا.بيهريى!ةأنهاهـ!ظهر،ونجتالفعليتميرهوحبوباتحديد،هرالمنىالامرينة

لفظعارةْلاقوكذلك،الفصلمذالىبلمنايخةعنيخدثلمحزمابنلاناترجمةبهذ.النبرل

ترجمالذيارنولدزترجمةبمحةنتتدلالأتا،عيهوعلارة.ياصنحيرهرونجاهْ+لنظاووسهْ

جبور،)انظر.اتكلم.يخةجمضعامئكل..بكلصةتُتمل..أمبفاقمدأنهامحلى..في

11،الكاب 126، 1، r1. 125، 1، 110 1، Tr.1،الحمائص،نجي،ابنأيفأانظرT'1,

9.14 313، allالانباري،وابن.0326،الحلحا.،-بالى،الزجاجيمديظهركماتىوابن

3611089150952517.21،،الانصات ،YAV).نحرى.بمشاطحاالكلتمذ.نقعرلا

نجي،ابنعندالاضافةْيخةمحبارةْواحدةلمرةوجدناالقد.اتكللمْصةارتجاطبدونعرضرعي

في.لىهيوالبارة:53؟6.3الانجاحهالزجماجيضداخرىحالةو(52305301،الحماض

..حركه
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فصد.وهره"معنىلمصطلحآخرمعنىالىنث!يرأنيجبوأخيراَ،

الىجزئياهذايعودوربما،و+مقصرد+.مُعنىْمثللمصطلحاتالمرادفه

)؟7(.عَنَىْالفعلْوهوالاصممنهاثتُقالذيالفعل

15416هالغبمفاتجحالرازلىه(71) ، T:..ْ.وكصد.الحاشنا.الذىاثيهمحنعبار.المنى،ن

25الحصائصجي)ابنعتهْرْ(52301،اللاماتتب،)الزجاجيمُضْلارنْ.اقاصدْ

85.0563،،الانمات،الانجاريابنانظر،المحىبهنااضملتومنصودْ(ْ.00301 0 02 tot

.2.0 1 5 1r1كلمةشئثانيكونانربماالاوليينالمترادفيان13،520هالايضاح،الزجاجي

..سئ

20-r-
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ملحق

الدكتوراطروحةمنن!خةتلقيتالموضرعاتهذهكتابةأنهيتأنبعد

-.J .J.R.T .M petلقاضيالتأمليالفكرفيدراصة(الكلامالله)خلقبع!نران

.diss,الحمدائيأحمدبنالجبارعبدالحسنأبرالمعتزليالقضاة Nijmegon))

0791(Leidenوالممطلحاتالتراكيبمرةولأولبالتفصيلالكاتبيخهايحلل

هناأذكروصرف،المننيمنالابعالمجلدفيخاصةالجبار،عبدفكرفي

أولأ،.تعليقأيبدونبدراستيأباضرةالعلاقةذاتالصفحاتأرقام

أدنا..32rr-صفحاتقارنا(v-ا71،6،)المغنيالأصراتتمنيف

نفىبب!نرز)بفنرحY(،9924-38592-صفحات7691بضرزعندببنما

"bound`ىنعمبا"fluent"اترجملكنه،مقيدْوهرْافترضهالذيالتصريب

"ether.،ملحوظة692،)016(0ملحوظة،913المصدرنفنقارن،ه

صفحاتقارن.ا-.742،)المغنيال!نفسْفيقائممعنى)17(ْ.

)المغنيالمنكلمْفيالكلام803-312.ْ،7691ببنرزأدنا.(:187-188

نإ.2ا902-.،7691سترز،أدنا.(:152صقارن.يتبهاوما748،

منكبيرةدرجةعلىبالتأكيدهر،المغنيالجبار،عدلكتابي!ترزتحيل

.الكلامبطيةالمت!علقةالعربيةالأفكارلدراصةالأهية

فهرسوهرالا،اصتخدامهمناتمكنلمكتابالىالإشارةاودواخيرأ

1.)أنهعلىصببرهنالكنابهذا،7691سببوبهحولنرولير tجدأمفبدةة

العرلي.النحرلدراصة
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عمروأبو

كبيدأبو

الثمكل)1(

العربالنحوينأهم-صرسم

الانجليزبة(النسخة)حسب

عمربنعيىالكبهىالأخمض

الخليلبر!

ا!

انكيتثإ

ض/!ا!
لمبرالحتاني
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م(*077هـ/أ54)توفىعمروأبو-أ

3466،أ/وزأ28/أ2/321،ب16/ن79/،أ27/ض!/د32ق

(محى/223837)تاهـفيعبيدأبو2-

8،551،166/!اقه BSI/253.93/ز2،ب86/ن

ح!(mo'01825)توفيعبيدهأبو3-

68162/ق 31، ،1 .235،وه67/3/زهأ؟64،2/92/بIG/ن.2

215083إتوفيا،وسطالأخفق4- /a835اأوم /err.)م

2038،و095/105/16/ز،841/ب401/ن،49/أل!61/دق

أ7ث،2ب/72ن/561،ا-ت!/16ف(؟فيت!)لكبب!اخذلم!لأا-5

.21ز/ث8؟ث.

`(183حص/612فيتو)صمعيلأا-6

1ب/96ن،23،361خ،27ق 1 2 , r/30071و3/هز/85أ.

v-8ح702فيش)ءالزسا 2 2 /Iم)

،43أ/333ب/95ن/871،)3ط/1،811!/291د/921ف

.92ز/15

A-(983//ح522فىلو)!سىلجرا

1،!ا/\\أد/18ف 0 A/2"584و/61ز2/12/7"7ب/09ن

v(19حص/ا57فىدو)لخل!ليا-9

/31ز755،1/81/3ب/72ن/1951س/89،اض!/03د/73ف

2"442ر

ميلادي(هـ/244858)توفيال!عكيتابنا-.
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/.f.9.1/934023/ب.18/ة+0123!)افطهـه

حص/766(1f4)ترفيعمرابنعيسى-11

36.ز23702/31/أب14/ب69/ص!ا/92Yoo/ب

امص/997(83)نوفيالكيساي12-

04؟زY'1\,341ب177/93/نس)؟117خأ121/172/بف

592"3.و51/28/ز

هـ/863(.924)ترفيالماز!ط13-

.283،1و18ن463/741/بأ11/1ن168/س)!1/1ده83/ف

E(82حص/602إتوببتطرب-41

.324،وا23ز94/أا/"2ث2ب56/ن13/161ض!80/1د65/ف

v(39حصبرأ77إتوليسيبويه-15

/51ز2148/"922ب35/ب16/.سا؟99!ا57/د42/ف

.3،ث63و

897(حى/أ82في)ترحاتمأبوسجستان!--16

.21ز39/أ/60601ب16/1ن70/1!)87/ف

897(حى/أ82)توفييونس-17

36.زi،3ا2ْ/ب؟2،ا/ثن158/-طأ79/ض!ا3428/دف

الأخبار.،السيرأفيا=.بغية،الحيوطي=ب؟نزهه،الاَنباريابن=ن

ا،عيان.،وفياتخلكانابنفي-؟الطبقات،ز-الزبيدي

8،ج-بروكلمان GAL=6891.صفدت؟1862.للوجكف.
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)2(الكل

العربالنحو!نأهم!وسم

الا!ليز!ة(النح!خة)حسب

لمبرداثعلب

الأخفى

)الصنير(

نجيابنفارسابن
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م(.هـ/315279)توفيالصيرالأخفقا-

25.10303/و16702/ز914/ب013/نخأ63/ف

(م059هـ/933)توفيالغرأبي2-

.153،5و375/س)ز232خأ

(مهـ/377879)توفيالفارسي3-

0802وا/"187694/ب175/ن116/س)!أ11/255/ب0ف

(ArAهـ/328)توفيبكرأبو،ا،نباري1ابن4-

و32زا/321"158/ب182/نسا؟122خ)16838/دف

4 . rV

(ام0مى/59340)توفيفارسابن5-

.35201ب/091ن/791اس؟135خا-2ثاد64/2ف

(ام200مى/293)توفيبخوابن6-

Yد/YEAف 6 o/1!اr1و132،2ب/791ن141/س)؟

،2463.

329(حى/032)توفيالخياطهـابن7

26.ز901/أ1"91448/ب2/نث6/د'5"ف

A-(م119حى/)992اْو329(//م032)توفيكيسانابن

ب143ن.111/31/17/!ا248/دخ!/.ن902/؟79ف

.127/ز80أ1/.18

(م289مى/)316إتنرفىسراض!ابن9-

951ب/051ن/411خا/041دلما30ف 0 8 1 / 1 " l25ل؟

933،4.
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(م659_/3-5فيتر)نسابر-أ

.52ذ/801أ/57101ب،/،131؟331ن/69ف

(م898حصا/،582توهـلي)دلمبرا-أ

1؟1901!/321د/29ف 6 8 SI/و/32ز962،1ب/231ن

cr) r.ث

(م99ثكص/38ث)تههـديالرومانيا-

15!80/1ف I9923،و؟0180227/ز918/ب17/نير31؟أ

(م799كص/)368الس!!افى1-

/705،بأ/183ن/17،،31؟511"خا،اثددلمأ70ف

V"2؟36!لمز1//195 /A.

(م09،ك!/192)تتفيئثعل!-1

/3!ا1،6ب/31دان/31،181؟121،ا!،/22ثد/711ثف

.10201و1/3ز

(م329/كص113ت!هـفي)لزجا!ا-أ

14ب/أ؟7ن/071؟31؟111،اض!،/531د/89ف 1 1 F/

.؟1،9و3I؟ز/801أْ

(م519حص/،103اْوم(9-9حص/337)تههـفىجاج!اك-أ

.3136؟و26/ز/rv،2ب183/ن12/1،خا،/352د99/ف

السيرافي،أ-.بغية،السيرطي-ب؟نزهه،لاَنباري.ابن=ن

ا،عيأن.وفيات،خلكانابنو=؟الطباتات،ز=الزل!دي.الأخبار

.6891،ضيفد-؟1862؟فلوجلف=؟GAL،ج=بروكلمان
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LIST OF ABBREVIATED TITLES

791-0,( The history of linguistics and professorChom)!ول.Aarsle

85-057.0791,46,,sky. Language

791-4,( The tradition of Condillac: the problem of theor)ول.+Aarsle

igin of language in the eighteenth century and the debate in the

156-39,7491.,BerlinAcademy before Herder. Hymes

691-3,( Aristotle' s Categries and De Interpertatione.Ox)1.له،Ackril

6391.,ford

Allard, .M,)6591( Le probleme des attributs divins dans La doctrine

te,6591.de ses premiers Brands disciple. Beyrouth3،أ'As41!ا-

.1976,Alston,.R .C,)6791( English linguistics.0018-0015 Menston

,Anbari'4ا-الاAmer, .A ,)6391( Luma' al- adillah Fi' usul an- nahw

6391.,Editioncritique Stocikholm

-Amine,.0591(")" Le Stoicsme et la pensee islamique. Revue Tho

79-97.9591,95,,miste

,Anawati, .GC,)7491( Etudes de philosophie musulmane. Paris

7491(.=) Etudes Musulmanes, XV

0,. ArabicaابمAnsari, .Z I7291(,) Islamic juristic terminology before SO

003-255,7291,91.

-Arnald'ez,.R,)5691( Grammaire et theologie chez Ibn Ham de Cor

..3(!)1656 Etudes Musulmanes, IIIآdoue. Par

-AsinPalacios,1%4..9391(,) EL origen del lengu 44je Y problemas conex

81-253.9391,so,4,en,Algazel, Ibn Sida, e Ibn Ham. AL- Andalus

,Bacher,.W,)5918( Anfange der hebraischen Grammatik. ZDMG

29-335.62-1;5918,،94
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-Bacher,.W,)20791( Vier Abhandlungen uber Abdulwalid ibn Ga

91884(.)20791,nah.Amsterdam
-s,Fann as- sir. Ma'a', -t targamat al5913أ,(Aristutal)ول،،Badawi

arabiyya-أهول ' -l qadima wa- suruh al- Farabi -!" ibn Sina wa

)5391(.,Rusd.Qahira

Badawi, .A ,)6891( La transmission de la philosophie grecque au

,mondearabe. Paris6891=( Etudes de Philosophie Medievale

سأ)71.

-*،7911,( Suruh ala Aristu mafquda Fi' -I yunaniyya),1ول,Badawi

7191.,uhra.Bairutأا-rasa

6591,( The forerunners of structural prosodic analysisand).له,Balazs

,phonemics.Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae

86-922.6591,15,

!4 Acme+*8!ءفكل!us ? alaemon291()2،ء*ولت.Barwick,K

67291(.,Gramma-tica.Leipzig,2291 (Hildesheim

-Barwick, .K 5791(,) probleme der stoischen Sprachlehre and Rheto

5791.,rik.Berlin

-at+اأاBauer, .G 7291(,) Athanasius von Qus. Qiladat at- tahrir Fi

.r Eine Koptische Grammatik in arabischer Sprache aus dem.آta

7291..14/13,Jahrhundert. Freiburg

-Baumstark, .A 0091(,) Aristoteles bei den Syrern vom -V VIII Jah

0091.,rhundert.Leipzig

,Baumstark,'.A,)68291( Geschichte der syrischen Literatur. Bonn

.)2291(68291

-Diearamaische and syrische Lit(,!ه)91.Rucker,Aولر,Baumstark

/eratur..B Spuler (e،).4. Hundbuch der Orientalistik, ,I ,3 Leiden
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402-162.6491,,Koln

-Bell,.H .I,)4691( Egypt from Alexander the Great to the Arab con

,quest.A study in the diffusion and decay of Hellenism. Oxford

.)6691(4691

.Bell,.R,)2691( The Origin of Islam in its Christian environment

)6891(.2691,London

-Benediktsson، Hr.,)7291( The First Grammatical Treatise. Reykja

((.,vik,7291=( Haskoli Islands, Publications in Linguistics

-Berge,.M,)7291( Mertes respectives des nations selon le Kitab al

91,,anasa'd Abu Hayyan al- Tauhidi. Arabica1ولول-'-imtawa

76-165.7291,

Van den Bergh,.S ,)5491( Averroes' Tahafut al- tahafut. Translated

5491.,fromArabic with introduction and notes. London

،+6 aq and seine' Schule, teide'nول*Bergstrasser, .G.)1391( Hunain

1391.

chez les premiers Muأاول'Bernand,.M،)73/7291( La notion de

56-27.7391,45-23;7291,36,,tazilitess.Studia Islamica'

Blau, .J 6391(,) The role of the Bedouins as arbiters in Linguistic

,questionsand the mas' ala zunburiyya. Journal of Semitic Studies

8هـأ,15-42639.

Bochenski,.I,91.كد .M5691(,) Formale Logik, Freiburg

6691,( Some early definitions of the tawriyaand)ول،.Bonebakker,S

Safadi' s Fadd al- xitam ' an at - tawriya '-aw -I istixdam. The

6691.,Hague!Paris

-Bouman, .J ,)9591( Le conflit autour du Coran et la solution 'd at

9591,,Baqilani.Amsterdam
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,2,Braunlich,.E,)2691( Al- Halil and das Kitab al- Ain. Islamica

59-8.52691,

-5"5Bravmann, .M 391(،)4 Materialien and Untersuchungen zu den

3491.,neti-schen Lehren der Araber. Gottingen

GAL) Geschichte der arabischen Literatur,2den)ح.،,Brockelmann

943491.,Supplementbandenangepasste Auflage. 2 vols. Leiden

42-3791.,Supplementbande,3 vols. Leiden

,Brockelmann,.C,)74291( History of the Islamic Peoples. New York

74291-)translated from the German orginal, Geschichte der isla

.4391(,schemVolker and Staaten, Munchenأول-

5911,( Theories of general linguistics in theSanskrit)"،ل.Broug

46.27,5191,grammarians.Transactions of the Philological Society

9691.,Browning,.R,)9691( Medieval and Modern Greek. London

+6 ogos- Juristas del*!*+ Brunschvig,R.،)0!"(*سلاoteه!!

.conrade La Logica griega: ibn Ham, al- Gazali, ibn Taymiyya

77-143,0791.35,,AL-Anda- lus

,Brunschvigولذ-03 ", 791(1,) Valeur et fondement du raisonnement

7191,34,,diquepar analogie 'd apres al- Gazali. Studia Islamica

88-57.

-analogiejurid(اBrunschvig, .R ,)7291( Rationalite et tradition dans

"91,Abdal- Gabbar. Arabica4.عico- reli!ieuse chez le Mu' tazili

،1272،1-هـ.21

-,(72291 Zwischen Rom and Byzanz, Graz,72291=(Sla)له."Bujnoc

.(.vi-sche Geschichts- schreiber, I

Cabanelas, .D,)5691( Un opusculo inedito de Algazel. El' Libro de
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58-91.5691,21,,asintuiciones intelectuales'. Al- Andalus]

.et les Musulmans du Proche Orient7391),!اظ Byzan).الأ،rdلةح+ثة

7391.,London

0691.,risثهCantineau, .J ,)0691( Etudes de linguistique arabe. P

(4791 Klank en teken bij Erasmus enonzeoudste).!هل.ث.Caron,W

-grammatici.Groningen/ Batavia, 4791 (reprinted in .W .J .H Car

,on,Klank en teken, Verzamelde taalkundinge studies, Groningen

.128-1,7291(

Carter, .M .G,)7291( Les origines de 1! grammarire arabe. Revue

79-96.7291,04,,desEtudes Islamiques

7391.,( An Arab grammarian of the eighth century)A.ح.Carter.M

57-146.7391,39,,D.JAOS

Carter, .M .G ,)b7391( Sarf et hilaf . Contribution a 1 histoire de la

403-292,7391,02.,grammairearabe. Arabica

,(6691 Cartesain linguistics. A chapter in the historyم.Chomsky,N

6691.,ofrationalist thought. New York/ London

-Christensen,.J6291(,) An essay on the unity of Stoic philosophy. Ko

6291.,benhavn

theorie de laاثهCohen, .D ,)0791( Les formes du predicat en arabe et

,phrasechez les anciens grammairiens. Melanges Marcel Cohen

8-224,0791.,TheHague/ Paris

6491.,Conen,.P .F,)6491( Die Zeittheorie des Aristoles. Munchen

-Corcoran,.J (ed,)7491(,) Ancient logic and its modern interpreta

.(9,tions.Dordrecht/ Boston,7491=( Synthese Historical Library

-Coseriu,.E,)0791( Die Geschichte der Sprachphilosphite von der An
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-tikebis zur Gegenwart. TO :I von der Antike bis Leibniz. Tub

0791.,ingen

-Daiber,.H91(6,)8 Die arabische Ubersetzung der placita philosoph

6891.,orum. saarbrucken

6891..3,91)6,(8 AL- Madaris an- Nahwiyya. MisrأنDa

Danielou, .J 591(6,) Eunome 'I Arien et 'I exegese neo- platonicienne

32-412.5691,96,,duCratyle. Revue des Etudes Grecques

,Deichgraber,.K,)0391( Die griechische Empirikerschule. Berlin

6591(.0391,)Berlin/ Zurich

Derblolav,)7291( Platons Sprachphilosophie im Kratylos and in den

7291.,spaterenSchriften,Darmstadt

Diels, .H,)9918( Elementum. Eine Vorarbeit zum griechischen and

9918.,lateinischenThesaurus. Leipzig

!-Diem, .W /0791( 71,) Nomen, Substantiv and Adjektive bei den ar

32-312.71-0791,4-23,,bischenGrammatikern Oriens

-Dinekov,.P,)7291( La personalite de Constantin- Cyrille le philo

-sophe.Monographies 'L oeuvre de Constantin- Cyrille le philo

.1sophe!بم)7291(. So

-suntaxeosIogou de Gregoire de Co3ء!أDonnet, .D 691(7,) Le traite

6791.,rinthe.Bruxelles/ Roma

1!Donnet, .D 6791(0,) La place de !1 syntaxe dans les trait' es de

48-22,6791.36,,grammairegrecque, 'L Antiquite Classique

.66291,Downey,.G)66291(، A history of Antioch, Princeton

.Dunlop,.D.MC,)5191 The existence and definition of philosophy

49-76,5191.13,,Froman Arabic text ascribed to al- Farabi. Iraq
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-Dunlop,.D.M,)9591( The translations of al- Bitriq and Yahya. Jour

05-014.95291,,nalof the Royal Asiatic Society

.Duval,.R918(2,) Histoire 'd Edesse, politique, religieuse et literaire

)7591(.2918,Paris

3.7091,Duval,.R7091(3,) La litterature syriaque. paris

-Dvornik,.F,)0591( Photius et la reorganisation de 'I Academie Patri

25-801.11,0591,,arcal.Melanges Paul Peeters, Bruxelles

Eche, .y 691(7,) Les bibliotheques arabes au Moyen Age, Damas

06791

Edelstein, .L ,)3391( Empirie and Skepsis in der Lehre griechischen

-Empirikerschule,Quellen and Studien zur Geschichte der Natur

53-45,3391.,3,wissenschaften Und Medizin

6591-9-18,,VanEss, .J691(5,) Ibn Kullab and die Mihna, Oriens

142-29,6.

691-6,( Die Erkenntnislehre des' Adudaddin al- Ici.Wies).ص!33دVan

nedab,6691,
-VanEss, .J(7910,) The logical structure of Islamic theology. Gru

05-21,0791.,nebaum

Fehling, .D(.)8-57/5691 Varro and die grammatische Lehre von der
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-Baq.Tamh.= al- Baqillant, Abu Bakr Muh. .b at- Tayybib, Kitab at

5791.,tamhid.Ed. .R .J McCarthy. Beyrouth

-Iم.al- Farabi, Abu Nasr, Al- Alfaz al- musta' mala=آFar. Al

6891.,mantiq.Ed..M Mahdi Bairut

-al-Farabi, Abu Nasr, Falsafat Afiatun. Edd. .F RO=ول"..Far.Fals

.(senthaVR.Walzer, London,1934=( Plato Arabus, vol, II

Catalogo delas(al-' ulum("3!ا,Far.Ihs = Al- Farabi, Abu Nasr

,ciencias).Ed. trad. ,A Gonzalez Palencias, Madrid/ Granada

2.5391

-ba؟-ابمFar. Sarh= al- Farabi, Abu Nasr, Sarh, Ii- KitUb Aristutalis

.71291,ra.Edd. .W Kutsch/S. Marrow. Beyrouth
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,Fihrist= .b an- Nadim, Kitab al- Fihrist. Ed. .G Flugel, Leipzig

.6491(12!1871,)Bairut

Gazz. Asma'= al- Gazzali, Abu Hamid, Kitab al- maqsad al- asna

.sarhasma Allah al- husna. Ed. .M al- Kutabi. Qahira,1324.AH

-Gazz,Maq.= Gazzali, Abu Hamid, Maqasid al- falasifa. Ed. .M.S al

,kurdi.Qahira..!بما 1331 A

-Ed..M.S alأا.ول-Gazz.Mi' yar = al- Gazzali, abu Hamid, Mi' yar al

.Kurdi.Qahira,9132.A H

-alأاولGazz Mustasfa- al- Gazzati, Abu Hamid, Al- Mustasfa min

3791.,usul.Ed. .M Muhammad. Qahira

.Iا!اGazz. Mihakk= al- Gazzali, Abu Hamid, Mihakk an- nazar

.mantiq.Edd..MB al- Halabi/M. ad- Dimasqi. Misr, .nd

.GazzQistas= al- Gazzali, Abu Hamid, Al- Qistas al- mustaqim

0091.,Ed..M ad- Dimasqi. Misr

Hwar. Ma!= al- Hwarizmi, Abu' Abd Allah Muh. .b Ahmad, Kiab

.mafatihal-' ulum. Ed. .G van Vloten, Leiden, .nd

Hunain, Dikr = Hunain ibn Ishaq, Risala ! dikr ma turgima min

,kutubGalinus. Ed. trad. .G Bergsrasser.Leipzig,2591( Nendeln

.6691(

-I Qur' anماl1،؟'Abu-IWafa'All,Rasa.ول"'Aqil,Rasa'il=Ibnا.h
.wa-itbat al- harf "-!' -s saut raddan' ala ' -I As' ariyya. Ed. G

69-55,7191.24,,Makdisi.Bulletin ,d Etudes Orientales

'b.Anb. Ins.= Ibn al- Anbari, Abu' -I Barakat, Kitab al- insaf fl masa

.Kufiyyinaا-آ*!-al- hilaf baina ' -n nahwiyyina' -I basriyyinaاأ

1391.,Ed..G Weil. Leiden
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".b Anb. Lum. = Ibn al- Anbari, Abu' -L Barakat, Luma' al- adilla

3%1.,usulan- nahw. '.dE.A Amer. Stockholm

'b.Anb. Nuzha= Ibn al- Anbari, Abu' -I Barakat, Nuzhat, al- alibba

6391.,tabaqatal- udaba '.dE.A Amer. Stockholmبم

.b Far. Sah.= Ibn Faris, Ahmad, As- Sahibi ! figh al- luga. Ed. .M as

6491.,Suimi. Beyrouth-

.b.Gin. Has= Ibn Ginni, Abu' -I Fath' Utman, Al- Hasa is. Ed. M

5291.,A.an- Naggar. Qahira

-Haldun,Abd ar- Rahman ibn Muh, Al- Muqad)وله=.b.Hald. Muq

.dima. Bagdad, .nd

Ibn Hallikan, Sams ad- Din Ahmad .b Muh., Wafayatآ!لي-.b.Hall

)6891(.,al-a yan-!* anba' abna'az- zaman. Ed. .I Abbas. Bairut

-usulalبم.b Ham. Ink = Ing Ham, Abu Mnh Ali, Al. Ihkam

.ahkam, Ed. A Sakir. Qahira, .n d

Hisam,Abu,*ول- Muh. Abd Allah Gamal ad- Din15ول=.b.His. awd

-Alfiyyatibn Malik. Ed. .M'.M Abd alأ*اh al- masalik4ت

66391.,Hamid.Bairut

,b.His, Mugni= Ibn Hisam, Abu Muh. Abd Allah Gamal ad- Din

.Mugni-I labib' an kutub al- a arib. Edd..M al- Mubarak/M.' A

9691.,HamdAllah Dimasq

Radd = Ibn "، !4 ، ، Abu -I Abbas Ahmad, Kitab ar - radd،05ي9فيلاثه

4791.,Qrhiraأ-n nuhat. .S.dE Dai*ا!ا

-b.Murt. Tab= Ibn al- Murtada, Ahmad .b Yahya, Tabaqat al

6191.,zila.Ed. .S Diwald-Wilzer. Beyrouthولاثأ"M

!.b Sikk. Tahd.= Ibn as- Sikkit, Abu Yusuf Yaqub, Kanz al- huffaz

-rrr-
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-tahdibal,.)04.ول alfaz. Ed..L Cheikho. Beyrouth,8-6918 (reprint

-.b Rusd, Sir = Ibn Rusd, Abu ' -I Walid Muh. .b Ahmad, Kitabas

5391.,r.Ed..A Badawi. in: Bdawi3ة
-8.-ttabi iyyatلثاma1اةا3،-كلأط.b Sina = Ibn Sina, Abu Ali, Tis' a rasa

8091.,Qahira

-r.'.dE.A Badawi in Ba3ة-b.Sina, Sir= Ibn Sina, Abu All, Fann as

5391.,dawi

.b.Sina, Ibara- Ibn Sina. Abu' Ali- Ibara=( As- Sifa,.)3,A Edd.M
-la,0791.Hudairi/ .I Madkur. Qahira

,'b.Suwar= Ibn Suwar, al- Hasan, notes on Aristotle' s1 Categoriae

38(.edited by Kh. Georr. in: Georr, 4891 (cf. Chapter VI. Note

..b .a Usaibi' a = Ibn Abi Usaibi' ,a' Uyun al- anba fi tabaqat al- atibba

1884.,Ed..A Muller. Qahira

.b.Ya' is= Ibn Ya' is, Muwaffaq ad- Din, Sarh al- Mufassal. Ed. G

6-1882,,Jahn. Leipzig

-al-Kindi, Abu Yusuf Ya' qub ibn Ishaq, Rasa' il fal-أا'Kindi,Rasa

3-0591.,safiyya.Ed, Abu Rida. Qahira

.Mas.Murug= al- Mas' udi, Abu -I Hassan Ali,. Murug ad- dahab

74-6591(.,Ed.Barbier de Meynard. Paris,77-1861( Bairut

.Mas!لي- Tanb.= al- Mas' udi, Abu' -I Hasan ' Ali, Kitab at- tanbih

6591(.,deGoeje, Leiden,4918 (Beyrouth.+!أ.ول!"لPisra

,Misk.Tahd.= Miskawaihi, Abu' Ali, Tahdib al- ahlaq. Ed. Beyrouth

6691.

.Mub.Muqt.= al- Mubarrad, Muh. .b Yazid, Al- Muqtadab. Ed. .MA

8-6591.,Udaina.Qahira
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-Plac,phil.= Qusta .b Luqa' s Arabic translation of the' placita philo

6891.,d,trad. .H Daiber. Saarbrucken0ول 'sopho-rum

.al-hukama. Ed. J3"أ'Qifti,Ta' rih= al- Qifti. Gamal ad- Din, Ta

3091.,Lippert.Leipzig

fti, Inbah - al- Qifti Gamal- ad- Din, Inbah ar- ruwat ' ala anbahأكا

.an-nuhat. ed. .M.A Ibrahim. Qahira,,9136.AH

5791.,Rasa'il= Rasa' il Ihwan as- Safa. Ed..B al- Bustani, Bairut

-ar-Razi, Fahr ad- Din, Mafatih al- gaib. Ed..A Muhamأ،يلا-,Razi

4..mad.Qahira, n

-Razi,Opera philosophica = ar-Razi, Muh .b Zakariyya, Opera philo

-sophica.Ed. .P Kraus. Qahira,9391 (Bairut,,7391 Without men

.(Lionof the editor

Kitab Sibawaihiا-أRumm. Sarh = ar- Rummani, Ali .b ،!3) Sarh

6391(.,quotedextensively inMubarak)

as- Sahrastani, Al- Kitab. Bulaq, 1316 .A .H (reprintيلاأ!ا!أ.Sahr

0(.Bagdad, .n d

bd Allah, Kitab ahbarول.AbuSaid al- Husan b.،بمSir. Ahb. = as- Sira

,an-nahwiyyina' -I basriyyina. Ed. .F Krenkow. Paris/Beyrouth.
91.ك!

-Sir.Sarh= as- Sirafi, Abu Said al- Hassan .b' Abd Allah, Sarh Ii

.(tabSibawaihi (in margine Kitab Sibawaihiك!؟
-Suyuti,Galal ad- Din, Asbah '-aw -n naza ir. Haidara-،0ث!sbلاول3.ول

.bad,9135 ,A H

-tabaqatal!اGalal ad- Din, Bugyatal- wu'at08،د!4!اللأ73ول4،أ.Suy

5-6491.,Ed..M.A Ibrahim. Qahiraول!"ولط-ugawiyyina'-aw n
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.Suy.Iqt.- as- Suyuti, Galal ad- Din, Kitab al- iqtirah fl usul an-nahw

.Haidarabad,9135 .A H

.al-lugs1اةولSuy. Muzh.= as- Suyuti, Galal ad- Din, Al- Muzhir fi

Qahira,1325ول.ول.

1.01 Mag.= Ta' lab, Abu -I Abbas Ahmad .b Yahya, Magalis Ta' lab!+
20691.,Ed..A.M Harun. Qahira

-Tauh.Imta= at- Tauhidi, Abu Hayyan, Kitab al- imta -'aw -Imu ana

44-9391.,sa.Edd..A Amin/.Aaz- Zain. Qahira

-Tauh.Muq,= at-Tauhidi, Abu Hayyan, Al- Muqabasat. Ed. .H as

9291.,Sandubi.Qahira

.n-nahwاعاhilafiyyaأا'Ukb.Mas= al- Ukbari, Abu ' -I Baqa', Masa

.Ed..M .Hal-Hal- wani. .n,.p .nd

-Yuh..bMas. Nawadir= Yuhanna .b Masawaih,An- Nawadir at- tib

3491.,biyya.Ed..p Sbath. Qahira

,Amali=az- Zaggagi, Abu -I Qasim, AL- Amali. Ed..A Harun.!ل!!!

.Qahira,1382 .A H

-im,AI- Gumal. Ed. .M Ben Che!1)كاىكهلZagg. Gum.- as- Zaggagi, Abu

5791,,neb.Paris

.an-nahwبمأأ!اaz- Zaggagi, Abu 1 -I Qasim, Al- Idahت.Zagg.Id

.dE,9591..M al- Mubarak. Qahira

-Zagg.Lam=az- Zaggagi, Abu' -IQasim Kitab al- lamat. Ed..M al

,1969,Mubarak.Dimasq

.Zagg.Mag.=az- Zaggagi, Abu' -I Qasim, Magalis al- ulama. Ed..A M

"049536291.,Harun. Kuwait

-Zam.Ahagi=az- Zamahsari, Abu' -IQasim Mahmud .b Umar, Al

-633-
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9%1.,Ahagi'-n nahwiyya. Ed..Mal- Hadari. Hanna

Qasim Mahmud .b' Umar, Ki abولهول11ى,az-Zamahsari=آZam, Mu

7918,n-nahw.Ed..J .P Broch. Christainiae'!اal- mufassal

.Zub.Tab.=az- Zubaidi, Abu Bakr, Kitab tabaqat an- nahwityyna

.dE,56-701,8,.F Krenkow. Rivista degli Studi Orientali

Greek Authors Quoted

Stoic Fragments are quoted from Stoicorum veterum Fragmenta

3 VF) edited by .J von Arnim, Stuttgart,6891 (editiostereotypa)

from the first edition, )3091. In quotations 1 om SVF two numbers

,indicate:volume, fragment; three numbers indicate volume, page

-line

Commentaries on Aristotle' s writings are quoted from Commentaria

in Aristotelem Graerca, edited by the Academia Litterarum Regia

1882.,Borussica,Berlin
-Greekgrammarians are quoted from Grammatici Graeci, Hilde

1883-,sheim,6591 (editio stereotypa from the edition Leipzig

.1091(

1816.,Bekker,AG=.1 Bekker, Anecdota Graeca. Leipzig

.Diog.Laert.= Diogenis Laertii Vitae Philosophorum Ed. .H .S Long

.66291,Oxfod

suntaxeos Iogou. Ed.D3ء!أ,Greg,Cor.. Gregorios of Corinth

6791.,Ilonnet.Bruxelles/ Roma.

3 Damaskenos, Die Schriften des Johannesءولnov5"!با=.Joh.Da. m

-Damaskos..I Institutio elementaris. Capita philosopica( Dialecti

337--
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,PatristicheTexte and Studien(=9691,nأEd. .B Kotter. Berl.)ca

.7(Band

.communibusnotitiis. Edd. M5ح,Plout.de comm. not.= Ploutachos

,Po-hlenz/R Westman,Leipzig,29591=( Plutarchi Moralia, vol. VI

.)2.!م!آ

-Proki.Comment= Proklos Diadochos, In Platonis Cratyhum Com

8091.,mentaria.Ed.G pasquali. Leipzig

.Sext.Emp. adv. math.= Sextus Empiricus, Adversus mathematicos

6191.,Ed.transl. .R .G Bury. Cambridge (Mass,)/ London

,Tryph.frg.= Tryphonis fragments. Ed.A. de Velsen. Berlin

Amsterdam(.6911853.)ث

Hebrew Authors Quated

-b.Ganah, Opuscules= Ibn Ganah, Abu' -I Walid Marwan, Opus

0188,culeset traites. Edd. .J et .H Derenbourg. Paris

9691(.,Amsterdam)

-b.Ganah, Sefer= Ibn Ganah, Abu -I Walid Marwan, Sefer harriq

.ma.Hebrew translation by Yehuda ben Tibbon. Ed..M Wilenski

0(.reprint Yerusalayim, .n)d
Kimhi, Mikhlol= David Kimhi, Mikhol. Transl. .W Chomsky. New

5291.,York

Latin Authors Quoted

-Latingrammarians (except Charisius) quoted from Grammatici Lat

08-1855.,editedby .H Keil. Leipzigأولأ،

;August.dialect.= Augustinus, De dialectica liber. Ed. .J Pinborg

-rrA-
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transl. .B Darrell Jackson. Dordercht/Boston, 7591=( Synthese

Historical Library, )16 (quotations are by chapter, page, and line

1857(.,inCrecelius' edition, .S Lucas

-Char.art. gramm= Charisius, Artis grammaticae libri .V Ed. .C Bar

6491.,wick.Leipzig

Quint instit orat= Quintilianus , Institutiones oratoriae libri primi

,capitade grammatica,1(,)8-4 Ed. .M Niedermann. Neuchatel

04791

.Varro,De .L=.L Varro, De Lingua Latina. Ed. transi. .R .G Kent

5891.,Cambridge(Mass.)/ London

-933-
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